
 ב םיבועחַמה

 ינוציח ועדח ברוצ
 י סחוס לש ריהמ
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 םניח ףרוצמ ₪--
 לוע תורחבנה תונכותה רווילקת
 ןיזגמח61-| ק0 וחוה

 ת"ש 34.80 :ריחמ ₪ 2002 רבמבונ ₪ 6 ןויליג

 ₪ םויב ₪
 2 | ךוליה ריבעמ םלאפה 4

 הלעפה תכרעמ םע

 תיתיב תוער לוהינ
 ךמצע תוחוכב תאז הועות ךיא

"42 

 םידבעמ ,השדח

 ןאכ תוותה יתוריש הידמיטלומ ,םישדח
 ו

 םרר תיטוחלא תרושקתו
 תה לש דיתעה ,תירלולסו

 םלאפה ירישכמ
 בוט הארנ אל םלועמ

 14 - אל וא ןותימ .רתוי
 0/0 | 5100-מ לחה לש ריחמב
 זר תא שובכל םיננכתמ םה

 22 דומע .םלועה
 תבלוועמ הלוטפ
 שדוחה 'קחשמ ראשו !חז83| 3

 ו

 הרמוחה ןוריחמ
 היינקל םיפיטו ,םירצומ ,םיריחמ

?9 | 

 ...ןויליגב דוע
 ךירחא תולגרמוע תונבותה =
 תוילאיר-ומריוה תוליהקה לע =
 ועיוש םיביגגמ יכה טגרטניאה ירתא =
 םיועדח םירתאו הנכות ,הרתוח =
 תויושומיש תוצעו םיקירו ,םיפיונ =

 (חייש 29.50 :תליאב) חיש 0

 :ניגריתלב והושמ ,ליצחה ליצחה =
 תשרבו הלוטנוקב בועחמב ,םיקחשמ =
 היינקל םימיונו המכח תונכרצ ₪
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 םידיינכ יעיכרה רודה
 םימיהדמ םיעוציכ םע

 תחפשמ

 606 דובע6|!\![ זס 0
 איש טרפמו - \!סטוו6 |16! " 6ח(וטוה" 4 2ז066550ז-!] םע

 :ןהינבו תויגולונכט ןווגמב /\00ז תיבמ םישדחה םידיינה ודייוצ םיעוציבה תגספ לא םאיבהל ידכ

 2568 סמ ימינפ ןורכז ₪ 60₪\/ ברוצו ספ בלושמ ןנוכ ₪

 8!\16 פס יפרג ןורכז ₪ (ג6-סז062 67 4% יפרג ץיאמ ₪
 (ףלחתמ) 1.44 ₪8 ןנוכ ₪ 15" ךסמ ₪ 3008 קסיד ₪
 ב"ק 2.44 -מ לקשמ ₪ םינכומ תשר טיטרכ + ריהמ םדומ ₪
 תווסזס50* \/!חטסושפ< אק קזס16551008! :הלעפה תכרעמ ₪

 = יש
 חרס עעסזוחס 06

 \ווץ.058.00.|| 03-9213229 :סקפ ,03-9291400 :לט - ת"פ ,הירא .ק 64 למע 'חר ,רוטסרטויפמוק :לארשיב קוושמ

 םהק5הז

 הספז 005 ₪56 6חטוה6 !(1ו070500 חס
 רוס 501.0 רוז

 ו ב ג עו ו

 תכרעמל םיבתכמ

 05+ לע תולאש

 עדוי ינניאו קזב לש \051.-ה תורישל יתרבחתה ולא םימיב
 הגמ וא הגמ יצח םאה - השילגה תוריהמ תא רוחבל דציכ

 הז םאהו יתיבה שמתשמה יבגל רמוא הז המ גשומ יל ןיא .יצחו
 .םיצבק הברה דירומ ינא םא קר יתועמשמ הזש יל רמאנ .ליעי

 דירומ ינאש רמול לוכי אל ינא ליגר וניה ילש השילגה ןונגס
 םא םכל הדוא .םיעצוממה ןיב ינאש בשוח ינא תונכות הברה
 .הנוכנת הטלחהה תא לבקל יל רוזעלו יל בישהל ולכות

 ןלוג .ה ,תודות

 2 ןויליג לש תיזכרמה הבתכב הבחרהב אשונב רבכ ונקסע

 ירמגל קיפסמ 512800 לש בצקב /\081. רוביח :רוציקב הנענ ןכלו
 תדרוהל .םירחאה םישומישה בורו ינורטקלא ראוד ,השילגל

 יאדכ ,המודכו תמרוז הידמ ימושיי ,םילודג םיפקיהב םיצבק

 יביטקייבוס הו לבא ,רתוי תוריהמה תוליבחהמ תחא לוקשל

 הליבחהש הארנכ ,היעב שיגרמ ךניא םא - ךלש הרקמב .דאמ

 .ךל המיאתמ תחקלש

 תורעה המכ

 ןותיעהש ךכל רבעמ .ןותיעה לע יצחו הנשכ הזמ הייונמ ינא

 תוריקסה ,ןיינעמ (ועיפוהש םינורחאה תונוילגה דחוימב)
 ,םימוד םיאשונו בשחמה תחבשה ,בחרה ספה אשונב ויהש
 האירקה רמגב - ןותיעה תא הריבעמ ינא .ןומה יל ופיסוה
 תא בר ןיינעב ארוקו הצורמ דאמ אוה םגו ,הדובעב רבחל -
 .תובתכה

 ריעהל ינוצרב ,םימסרפתמה םינורחאה םיבתכמה רואל
 בצקומה םוקמה ,ימעטל ,םלוא ןיינעמ ןותיעה .תורעה המכ
 שי םעפ ידמ תובתכב .ידמ לודג המודכו ירלולס ,םיקחשמל
 םיתיעל ,ירעצל .בותכה תא םיגדהל תואבה ךסמ תונומת
 איהש המ תא תוארל השק ןכלו הנטק דאמ הנומתה תובורק
 .םיגזהל הרומא

 היונמ יתייה םינש המכ ינפל - ישדוחה קסידה ןיינעבו
 טנרטניא קסידל ופרוצ שדוח לכ .םכלשל הרחתמ ןותיע לע
 תא םימש םתייה ול החמש דאמ יתייה .פייקסטנו ררולפסקא
 םשלו ,החטבאה ינוכדע ללוכ ררולפסקא לש השדחה הסריגה

 ןיידעש ימ לכל רוזעל לוכי הז .םעפ ידמ פייקסטנ תא םג ןוזיא
 .ריהמ טנרטניאב רבוחמ ונניא

 וב היהש) 20 רפסמ ןויליג יל םלענ המ םושמ :ףסונ ןיינע
 ,ונשיו הדימב ףסונ קתוע לבקל חמשא .(יתניחבמ בושח רמוח
 .וריחמ תא םלשלו

 ,הדותב

 היער
 ונמשר .ןיזגמהמ םינהנ (הדובעל רבחהו) תאש םיחמש ונחנא

 אשונב ונתבוגתל בל ימיש) ןיזגמה ינכת אשונב ךיתורעה תא ונינפל
 ,תורחאה תושקבל םג תונעיהל לדתשנ .(םדוקה םיבתכמה רודמב הז
 .אבה בתכמל הבושתה תא יארק אנא - רסחה ןויליגה ןיינעב

 | רר595450  אוסש | מ ו | ₪
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 קדש

 ו:

 ךסמה סיטרכ לעו אזו לש שדחה ךסמה סיטרכ לע דוע תעדל ןיינועמ יתייה
 סיטרכה םאה ?המכב תונקל רשפא הפיאמ יל חולשל ולכות םאה .ה\ופוא לש
 !ז8ח .שארמ הדות ?רתוי הווש אציש שדחה

 םיבבשה תכרע .דבלב םינושאר םימגדב םימייק םישדחה הגס 0 יסיטרכ
 .(73 'מעב הבחרה) תוכחל יאדכ .תימשר הזרכוה אל ןיידע חצופוג לש 0

 ,5וחסוסדפסה , 2102802000 |!מכ תיעוצקמ הרמוחל םירתא םג תוארל םיחמש ונייה
 םהל שיש ,ולאכ םירתא ןיב לשמל האוושה ושעת םא חמשנ .ק6 זו

 ה61חק חול

 רימכוז םירפא ,הדות .םיידוחיי םירצומו הבוט הכימתו בוט תוריש

 השענ

 ותוא ארוק יתייה םעפ .םעפ ומכ ןותיעהמ הנהנ אל ינאש םכל רמול יתיצר
 לכ תא דימת אל ,טאל ארוק ינא וישכעו ,תחא האירקב ףוסה דע הלחתההמ
 יחסחפח' ?רמוא הז םכתעדל המ .אבה ןותיעה עיגמש דע שממ ,תובתכה

 .גשומ ונל ןיאש תמאב

 וז ָפ .םכלש ןותיעה לע תמ ינאש רמול יתיצר קר

 הדות

 קץ

 !םניח ךתעדומ םסרפ
 הדובע ,םיתוריש ,הנכות ,הרמוח

 96 דומע האר
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 ןיזגמ +
 20023 רבמבונ
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 20023 ובמבונ 4

 רב חרפ וונכ

 שמתשמה םש

 ו[

 111477797 :1% רפסמ

 ןויליגה יל דבא

 ןויליגה יל דבא .'ירצבמ אוה יתיב'' הבתכה התייה 19 ןויליגב

 (םולשת תרומת הז םא םג) יל חולשל תורשפא שי םאה .הזה

 .בוש וז הבתכ םסרפל רשפא ילוא אל םאו ,םעפ דוע הז ןויליג

 ,הדות

 יקסבליפיש ינגבי

 .לוומ ריחמב םינשי תונויליג שוכרל םילוכי ןיזגמח6 ייונמ

 ןופלטב ,ונלש תוחוקלה תורישל תונפל ךילע תאז תושעל ידכ

 .102 החולש ,72

 ל"וחב יתייה

 ןייעלו לבקל יתדפקה .הנשכ הזמ םכלש ןותיעה לש יונמ ינא

 עיגמ ךכ לע) םוחתב ייתועידי תא יתרשעהו ןויליגב שדוח לכ

 רתוי לש הכורא הפוקתל ל"'וחב יתיהש .(חבשל ןויצ םכל

 םיארוקה דחא לש תוסחייתה בקע הנורחאל בל יתמשו שדוחמ

 .ונורסחל הביסה תא עדוי ינניא .21 ןויליג תא יתושרב ןיאש

 .דאמ םכל הדוא קתוע יל חולשל םכבוטב וליאות םא

 ,שארמ הדות

 םרמע הדוהי

 .תוחוקלה תוריש םע רשק רוצ

 .נ.נה לע דופאה תא יתמש

 סע ףסכ הברה יל םתכסח !הבר הדות םכל דיגהל יתיצר קר

 טעמב .ןורחאה ןויליגהמ םישדחה ךסמה יסיטרכ לע הבתכה

 יתיכיח םכתצלמה תוכזב ךא ,דאמ םדקתמ ךסמ סיטרכ יתינק

 דעו דוע תוכחל יאדכ םא לואשל יתיצר !ודרי תמאב םיריחמהו

 .ןיינעב ונתוא ןכדעל וכישמת םא דאמ חמשש ינא ?תוכתל יתמ

 ,הבר הדות

 דלפ יקימ

 .תדרל וכישמי דימת םיריחמהו ףוס ילב תוכחלו ךישמהל רשפא

 טסה 9700 תחפשממ םיסיטרכהמ דחא תונקל הצור התא םא

 םיריחמה םג .םיישדוח וא שדוח תוחפל תוכחל יאדכ זא השדחה

 םימדקתמה םימגדהמ) 060106 4-ו 840600 8500 יסיטרכ לש
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 .תוחפש תורמל ,תדרל םייופצ ,המ ןמז ונתיא םיאצמנ רבכש (רתוי

 .תוכחל לבח רחא הרקמ לכב

 ןומאה תא דבאמ

 לבא ןמזב ןיזגמח6( תא לבקמ ינניאש הנושאר םעפ אל וז

 !?םיכחמ םתא יתמ דע .24/10 םויה !םזגומ רבכ הז םעפה

 ןיזגמה תא לבקאש ידכ (א :תוירקיע תוביס יתשמ יונמ יתישע

 (ב .קסויקב ותוא שכורש והשימ ינפל - רשפאש םדקומ יכה

 אל םתא ןמזמ - הנושארה הביסה יבגל .םכב ןימאמ ינא יכ

 ץאומ בצקב ינא - הינשה הביסה יבגל .הזה ןוירטירקב םידמוע

 רעטצהל ליחתמו ןומאה קר אלו תונלבסה דוביא לש דאמ

 םע ושעתו ותשעתת .עיגמ אלש ןיזגמ לע יונמ יתישעש לע

 !והשמ הז

 ןולקשא ,רפוע

 (תכרעמב רומש אלמה םשה)

 תופתתשה ,הנתמ ,לזומ ריחמ ונלש םייונמל םיעיצמ ונחנא

 לבקל םהל חיטבהל סילוכי ונניא לבא .תופסונ תובטהו ,הלרגהב

 ללכ-ךרדב חלשנ ןיזגממ6( .םינכודל הצפהה ינפל ןיזגמה תא

 .םינותיעה ינכודל ףפומ אוהש ינפל םיימוי וא םוי םייונמל ראודב

 הצפהה סויב שדוח לכב ותוא םילבקמ םייונמהמ 85% תוחפל

 וילעש רבד הזו ,הרוק דימת אל הז לבא ,סדוק םוי וא ,םינכודל

 תא האור התא םא ,דיתעב ,םוקמ לכמ .תטלחומ הטילש ונל ןיא

 רוציל ךילע ,ראודב ךילא עיגמ וניא אוהו ,םינכודב שדחה ןויליגה

 .ןיינעה תא קודבל ידכ רשק ונתיא

 לש ינשה עובשה ךלהמב ךילא עיגהל רומא ןיזגממ6( ,ללככ

 ,עיגה אל ןויליגה שדוחה עצמא דעו הרוק אל הז םא .שדוח לכ

 היעבה םא רקיעב - ונתוא עדייל ךילעו היעב הנשיש רמוא הז

 ובורש ךילהתב תעצבתמ םייונמל ןיגמה תצפה .המצע לע תרזוח

 ומכ היעבמ םילבוס סניא וניתוחוקלמ 95%-ל לעמו ,יטמוטוא

 ונל ןיא םהילע םיפסונ םימרוג ןיינעב םיברועמ לבא .תראיתש

 .(לשמל לארשי ראוד ומכ) הטילש

 םיצמאמב םיכסוח אל ונחנא היעב תמייקש םיעדוי ונחנאשכ

 ןמזב ןיוגמה תא לבקתש ונל בושחש סושמ ,התוא רותפל ידכ

 ךכל תוביסהמ תחאש דיעמ התא םא דחוימב .הצורמ היהתו

 ונחנא ,ונל בושח הזה ןומאה .ונב ןימאמ התאש איה יונמ תישעש

 לש תירקיעה הביסה וזש םיווקמ ונחנאו ,ותוא קידצהל םיצור

 .ןיגמה לע יונמ תושעל םישנאה בור

 ,הדות

 ןיזגממ6+ תכרעמ

 ןיזגמ

 החלצה לש ליפורפ - ספ גאמ
 בוציע רתוי ,היגולונכט רתוי .רתוי לכקמ התאש עדוי התא ,גאמ לש ךסמ הנו

 תודח תמאתה םע \.סס ינסמ .קד רתוי הברה ךסמ לבקמ םג התא וישכע .תונימא רתויו
 .ןכומכו טושפ לועפת ,םטוטד-וא הידמיטלומ תכרעמ ,הרורבו הכר הנומת החיטבמה תיטמוטוא

 .תוירחאב .וילע ךומסל רשפאש ךסמ - גאמ .םינש 3 ךשמל גאמ לש תמלשומה ת

 ק החאשנ

 וירחאה
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 .תוירחאב .וילע ךומסל רשפאש ךסמ

 צעצוצ.ח80 .סס0ח .זוא < םישרומה םיקוושמה לצאו תורחבומה םיבשחמה תויונחב בישהל < םיבשחמ לטמא : :תוירחאו תוריש ,אוכי



 ךרועה רבד
 ןושארה 60-ה בשחמ תא קושל הררחש ופוש

 רבודמש זא תענכושמ התייה איה .1981 טסוגואב
 ףא .בושחמה םלוע ילושב םייקתיש ,השינ רצומב

 םיישיאה םיבשחמה ומייאי דחא םויש בשח אל דחא

 ,ומצעל ראית אל שיא .םייזכרמה םיבשחמה לע

 הרבחהש תלבגומה הלעפהה תכרעמו סטייג ליבש

 םידמימל וחפנתי ,לוחכה קנעל תוזירזב הקוויש ולש

 ידכ תורבח לש המלש היצילאוק שרדיתש הלאכ

 םע םויה ןיינעה קוידב הז לבא .םתיא דדומתהל

 .תשרה יתוריש

 שווס( 1000 תא הגיצה קחו 0סחוסטווחפ תרבחשכ

 החינהו דאמ תימיטפוא התייה איה ,1996 לירפאב

 לש תודיחי ףלא האמל בורק רוכמל חילצתש

 ,תודיחי ןוילימ יצחכ ופטחנ ,הנש יצח ךותב .רישכמה

 הרבחה ,ירחא םינש יצחו שש .הירוטסיה רבכ ראשהו

 סטייג ליב םגו ,דיה-ףכ יבשחמ קושב תטלוש וזה

 םיעיגמ ,וישכע .הל םילוכי אל טפוסורקימו

 לש השדחה הלעפהה תכרעמו םישדחה םירישכמה

 .רתוי הברהל החטבה םע ,הרבחה
 םיבשחמה תא דחא םוי ופילחי דיה-ףכ יבשחמ םאה

 וקלסי םיירלולסה דיה-ףכ יבשחמ םאה ?םיישיאה

 טפוסורקימ םאה ?םימכחה םינופלטה תא קושהמ

 חילצת איה םאה ?התירב תונבו 5טח-ל לכות

 תכרעמו קגוחו דגנ הכרעמב דובכב דדומתהל

 שי לבא ,תובושתה לכ תא ונל ןיא ?הלש הלעפהה

 .רפסל המ הברה ונל

 ,המיענ האירק
 ילילג יקוש

₪ 
 ,  הנוק התא ךיא .ךמצע תא ןחב
 / 81 דומע האר .טנרטניאב

 ב
<> 
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 תונכותה לכ .קסיד6

 ויהיש םיצור ונלוכש

 .ןמזה לכ ,ונלש בשחמב

 89 דומע האר

 3 .הרמוחה ןוריחמ
 םיפיט ,םיריחמ
 ב ,היינק תוצעו
 0 ₪ ירצומ 500-ל
 רה : םיצופנה הרמוחה
 0000 (7 92 דומע האר .קושב

/ 

 ז 2002 רבמבונ ,26 ןויליג
 אז \!3ף42וח06 / אס. 26 \סט8חוטסז 2

 תועד ש

 ינועה וק תוגיגח עדילא הדוה* 8

 םירקסו םירקש לע ילילג יקוש 0

 תושדח 9

 טנרטניאבו הנכותב ,הרמוחב שדח המ 2

 ילארשיה טנרטניאב שדח םישדח םירתא 4

 טנרטניאב םימח יכה םירתאה גניטייר 0

 ןורדסמה הצקב רואה תשרב בינגמ 2

 ךסמ יסיטרכו היפאמ ,ןשקא םירתוכ 7

 דימלת לכל ןילנרדא השמ טודה 4

 היגנינו השילג ,לגרודכ 952 יקחשמ 6

 טנרטניאב הנוק התא ךיא ךמצע תא ןחב 1

 םירודמ |34
 המחלמל תאצוי םלאפ אבה ןטקה רבדה 2

 ךליבשבו ךלש - הדוקפה תרוש םיפיט 7

 מ 0 שדחה סונובה רוטילקתב המ קסידס6 9

 תונכרצ ₪
 םיצופנה הרמוחה ירצומ 500 ןוריחמ 2

 הרמוחה קושב תומגמו םייוניש קפודה לע עבצא 3

 םינוש םישומישל תוצלמומ בשחמ תורוצת 5

 םילימ 25 דע ,םניח ךתעדומ םסרפ ח6זחק חול 6

 ו אמו 58 ו

 רעשה תכתכ 6
 םלאפ אוה רותב אבה
 יבשחמ קוש לע תפסונ הכרעמל תאצוי אגווו תרבח

 םימגד השולשב תדייוצמ איהשכ ,םעפה .דיה-ףכ

 שולשב םיביריה תא סיבהל םילגוסמש םישדח

 ,תירלולסה תיזחה :םוחתה לש תובושחה תותיזחה

 תכרעמ םג שי .םיריחמה תיזחו ,הידמיטלומה תיזח

 בשחמ היהי דחא םוי :ןוזח םגו ,השדח הלעפה

 ?םזגומ עמשנ .ישיאה בשחמהמ רתוי ץופנ דיה-ףכ

 ילאומש רפוע .חוטב אל ללכב

 ואצ קוביד ()
 תנכות םג ןקתות ,וניקתתש תשר תנכות לכ טעמכ דצל

 אלו עדימ סכילע ףוסאתש ,הדומחו הנטק לוגיר

 תומוסרפ םכל חולשלו םירתוימ תונולח חותפל קיספת

 .םכלש השילגה בצק תא וטאיו תויטרפל םכל ורדחיש

 ורותרא !הזמ תאצל רשפא ךיאו ונל עיגמ הז המל

 ר'צנסקא ,ונרומ

 תיתיב תשר לוהינ (?)
 ,דרשמב וא תיבב הנטק תשר םיקהל סכל ונרזעש ירחא

 ףסונ דעצ םעפה התיא ךלנ ,רתוי בוט התוא להנלו

 ינשה קלחב .ךירצש ומכ דובעת םג איהש גאדנו המידק

 הנטק תידרשמ וא תיתיב תשר לוהינל ונלש ךירדמה לש

 סיי) יבא .ונלש תשרה תחטבאבו תויעב ןורתפב זכרתנ

 א הרישי הריחב 6?
 :תילאמשה הניפב ;.אטו םע ,טפוסורקימ :תינמיה הניפב

 .תשרה יתוריש :עצמאב .1ג תויגולונכט םע ,ףטח

 ךיאו ,םצעב המחלמה המ לע .המוציעב המחלמהו

 ![16-הו ,תוילאוטריוה תונוכמה ,שוואצטטו הזל םירושק

 חלש קילומש .רדס תצק תושעל ידכ ןאכ ונחנא

 הרוגס הליהק 1
 לולעת וא תמאב םייקש רבד הז תילאוטריו הליהק םאה

 הז המו !רתא לכל םורופ קיבדהל שקעתמש ,ינצ"חי

 לש הפשכמה ותוחא ןיב רשקה המו :םצעב "הליהק"

 !םיינגרוא תוקריו תידוהיה היעבה ןיבל רותרא ךלמה

 רפוס יליג .ונלאשו ונרשקתה זא ,םיחוטב ונייה אל

 שיטפה תאיכל ונוכיה ש
 קחשמ לש שדחה קלחה ,1!חזטג 1 סוחוהתוטחו 3
 אוהש קר אלו ,םיפדמה לע תחנ תומולחהמ ןשקאה

 רשפא יאש ,היכרב תאוכ איבמ אוהש אלא ,בזכאמ אל

 םתיסינש ינפל דוע הזו .וב םיקחשמש ירחא עובש דומעל
 ןמפוה יחצ .םיפתתשמ-בר תשר קחשמכ ותוא

 אווסספס

 ןיזגמ(%

 עדילא הדוהי :ישאר ךרוע

 פס( 60סחוחפ0.ס0.| ילילג יקוש :ךרוע

 ץח הש 6ססחוחו08.60.ו\ זוג יאנ' :הנשמ ךרוע

 פמו8ז800חוחו608.0| לאלצב רחש :םיקחשמ .מ ךרוע

 רימא ,זוג יאני ,רינ-רב תימע ,לאלצב רחש :ופתתשה
 ,ייחוכ יתמ ,סייו יבא ,קינרוה חנ ,ןמפוה יחצ ,ןנוג לייא ,ןלוג
 ,רטסרפ השמו ירוא ,רפוס יליג ,דלומ רינ ,ריאמ ידג

 ,ילאומש רפוע ,ימולש יעור ,ןמפואק הכימ ,ןמדירפ ןד
 .חלש קילומש

 עדילא רמת וידוטס :יפרג בוציע
 ארזע-ןב רלדנג תלייא :תבצעמ

 מ"עב רואל האצוה הידמ.מוק :ל"ומה

 עדילא הדוהי :ל"כנמ

 רואיל יזח :םיפסכ ל"כנמס

 ילילג יקוש :םינכת ל"כנמס

 ןיליש ריקי :םוסרפ להנמ

 חישמ השמ :תכרעמ זכר
 הסד יקי| :םייונמ תוריש

 ןטק הרש :םיינוגרא םייונמ
 ןורש לבוי :םייטרפ םייונמ

 ךיליירפ לאוי ד"וע :יטפשמ ץועיי

 03-6965552 :|ופלט

 03-6956919 :סקפ
 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,157 |ולא לאגי :תבותכ

 03-6965552 *106 :םוסרפ
 03-6965552 102 ,1-700-50-40-60 :םישדח םייונמ
 03-6965552 *112 :םייונמ שודיח
 03-6965552 114 :םיינוגרא םייונמ
 03-6965552 *101 :םייונמ תוריש
 ה 9+80 500 08.00.|| :תכרעמ

 .0108600חח180/4.60.ו| :םייונמ

 לק סופד :הספדהו תוחול

 איה רכז ןושלב היינפה .דחאכ םירבגו םישנ רובע בתכנ ןיזגמחס(
 .תירבעה הביתכב לבוקמכ ,דבלב חוסינה תוחונ ןעמל

 םינושה םיירחסמה תומשה .תועדומה ןכותל .תיארחא תכרעמה ןיא

 תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיס םה םירמאמב םיעיפומה

 .תוסחוימה

 2002 6 תורומש תויוכזה לכ

 .עסנ נ"נהו נ"נה לע םלאפה תא יתמש

 ₪ 2002 הוו זו 50
 00 .18018 קטט!ו8תוחפ 4.

 157 ומהו \וסח 5%. 0.80% 18214 דט| הוט, 61181 !55
 61: +972-3-6965552 האי: 9

 היד םוה



 שנ

 ינועה וק תוגיגח
 םירפסמה םירמוא תומנאב המ

 תא גגוח ןויצב בשויה םעה ,הזה ןמזבו םהה םימיב ,הנש לכב ומכ

 .תוממתיהו תונקדצ ,תועיבצ לש ביהרמ \רפב ינועה חוד םוסרפ םוי ָ

 תפטונ הידמה לכ ,ונלצא םירמואש ומכ סונימ-סולפ ,תועש 48 ךשמב

 םיפרטצמ םיאקיטילופה לכו יטסילאיצוסה סולחה תומ לע ןינת תועמד

 יניא .םילזגנ םילידוקורק תובביב הלהקמל

 / סושמ ,היעבה תופירחמ טיעמהל הצור

 / לכב ידמ הברה ,םיינע הברה לארשיב שיש

 /. ישונא הדימ הנקב .יטסיטטס הדימ הנק

 קץ לבא ,ידמ רתוי איה תחא הינע החפשמ םג

 בש םישמשמש הלא םה םייטסיטטסה םילכה

 ]ו יפלכ םיירזכא ,תירוביצ תוינידמ חותינל

 .ללכל סחיב םינזואמ ךא גירחה טרפה

 \ יפכ ינועה וקל תחתמ לארשיב תויחל השק

 -יטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע רדגוהש

 / הסנכה סע תויחל וליפא השק - הקיטס

 / ךירצ ,תאז םע .ןמסמ וקהש הממ הלופכ
 ₪5 ביס 2 5 לעמק

 7" - אלו יסחי רטמרפ אוה וקה הבוג יכ רוכול

 הסנכה ,איה תלבוקמה הרדגהה .טלחומ

 הל תומודה תוחפשמה ללכ תיצחמ לש הסנכה יצחמ הכומנה תיתחפשמ

 תינויצחה תיתחפשמה הסנכהה תינולפ הנידמב םא ,לשמל .(ןויצחה)

 ,הרקמ לכב .תוינעל תובשחנ א יצחמ התוחפ הסנכה םע תוחפשמ ,א איה

 לופכ הבוגב רבוע יאקירמאה ינועה וק .םוקמלו ןמזל סחיב דדמנ ינועה

 ינועה וקו .ינוכית חרומה עצוממהמ ךרעב שמח יפ והבוגש ,ילארשיהמ

 .םירושע ינש ינפל תינויצחה הסנכההמ רתוי הובג 2001 לש

 4-7 - פק

/ 

 אל ינועה וקש הארמ הרדגהה לש טושפ יטמתמ חותינ

 תובכשב םייחה תובילעל ןוכנ הדימ הנק שמשל לוכי /

 תוינויוושה יא תדימל אלא ,תוכומנה תוילכלכ-ויצוסה

 ,םיינע ןיא ןיטולחל תינויווש הרבחב .תוסנכהה תקולחב

 םא םג - רבד ותוא טעמכ םיחיוורמ םלוכש םושמ

 -ויווש אל ךא הרישע הרבחב .םחלל םיבער םלוכ

 ינייפאמ תא ףקשמ םרפסמ לבא םיינע שי תינ

 ףרגה .יתרבחה קדצה תדימ תא אלו תוגלפתהה

 ראתמ לוחכה וקה :ןיינעה תא םיגדמ טושפה

 -ותמב ואצמתש המל המוד תוסנכהה תוגלפתה

 וקה .12.5% אוה םיינעה זוחאו ,תונידמבש תונק

 תועורגב תואיצמל המוד תוגלפתהה ראתמ סודאה

 הרדגהה יפל "םיינע" ןיאו - תויטרקוטולפבש

 םילבוס הייסולכואהמ 90%-ש קר .תילמרופה

 תוחפשמהמ 18%-מ רתוי םע ,לארשיב .בער תפרח

 לבא ,ןיקתה בצמהמ סיקוחר ונא ,ינועה וקל תחתמ

 םימיקמש ינפל תוריהזב םינותנה תא חתנל יאדכ

 :תיטסילופופ הקעצ לוק
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 קר שי "תעצוממיי היינע החפשמלש םייארמ םינותנה ,תימדתל דוגינב <

 ,םינקז - תודידבב ךורכ ינועהמ לודג קלחש רבתסמ .17 אל - םידלי 7

 .תינגרובה הרבחה יטילפו םידדוב םילוע ,תוירוה-דח תוהמא

 תנשל סחיב זוחא 4.5-כ אוה תוינעה תוחפשמה רפסמב לודיגה <

 לש הייסולכוא לודיגל האוושהב .0

 הנמאנ ףקשמ ףסונה זוחאה .זוחא 3.5-כ

 שפנל רצותב דחא זוחאכ לש הדיריה תא

 .ילכלכה רבשמהמ האצותכ 8

 ,ילאירה הכרעב הרמשנ ןויצחה תסנכה =

 ו0

 ער אל םינגומ םיקסעומה בורש םושמ 6[- - - 1/%חפ - -

 הניא םיריכשכ םתרוכשמו העובק הדובעב 7
/ 

 ףקשמ ינועב לודיגה .רבשמהמ תעפשומ ק"

 הייסולכואהמ קלח קרש הדבועה תא

 הנטק םתסנכהו ןותימה באכ תא אשונ / ,

 .ןויצחל סחיב 7ק 1

 הקיחשה תא םיפקשמ סניא ינועה ינותנ <

 ,םינוילעה םינורישעה תוסנכהב תיטסרדה

 תא ץיפהל לבוקמ .ינועה וק לעמ הברה

 סמ \עוי אל ינא .םירישעב עגופ אל ןותימהש ,תיטסילופופה תוטשה

 םילבוס לארשיב םיקסעה לכ לבא ,ןוילעה ןויפלאהמ דחא ףא לש

 שולתב ףקתשמש הממ רתוי הברה הפירח ,םיחוורב הפירח הדירימ

 ,רתוי גופסל םילוכי םיקסעה ילעב ילוא זא .םיריכשה לש תרוכשמה

 ועגפנ םה יתעידי בטימל ךא ,תואגה ימימ םינמוש םהל שיש םושמ

 .םירחאל תיסחי רתוי

 רתויב רורבה ןייפאמה איה תינרדומ הלכשהו ינוע ןיב היצלרוקה =

 אלמל םיריעצה תרשכהב הליחתמ ינועהמ האיציה .ןמז ךרואל רמשנש

 לש ירסומה ךרעב לזלזל ילב .עדי תססובמ הרבחב םיינרצי םידיקפת

 חווטל ינועה תויעב ןורתפל תמרות אל איהש רורב ,תיתרוסמ הלכשה

 םודרקל ילכלכה ןויוושה יא תא ושעש רוביצה ישנאמ הברה .ךורא

 םיבאשמ תיינפהב יולגב םיכמות םתליהקל םיביצקת וא בוצחל

 לש רורבה סרטניאל דוגינב ,"יתרוסמ" ךוניחל ייינרדומ" ךוניחמ

 .הלש דיתעה רוד דחוימבו הליהקה

 הלשממה ול םתקוצממ סיצלחנ ויה םיינע המכ עדוי אל ינא <

 ודיצל דחא דצמ םיביצקת ריבעהל העיבתל תינענ התייה

 הלאמ ןטק םרפסמש רורב לבא ,קוריה וקה לש ינשה

 תמדקומ הכילהמ האצותכ םיינעה תליהקל ופסוותיש

 ימל .ךכמ האצותכ ןוהה קושב תודוקנה ןדבואו תוריחבל

 םלועל תכייש 2002 לדומ לארשי :הכ דע בל םש אלש

 לע חילצהל ידכ .ערלו בוטל תיטסילטיפק-תילבולגה הלכלכה

 ןודנול ,קרוי-וינב םיטסילנאה תא תוצרל ילארשיה רצואה רש

 אלו תילארשיה היזיוולטה לש הלכלכה יבתכ תא אל ,ויקוטו

 םייוגה .עובשה ףוס ינותיע לש םיפירחה םיטסיצילבופה תא

 .ינועה וקב םיניינעתמ אל םיעשרה

 06[- - 2 ןויעחה
 0 רארויש = שמ 1

 ןיזגמח+

 גנּוסְמְס איִש
 2002 סרמ

 ,םיחבשו םיסרפ ןומהו תוריכמ ןוילימ האמ םע
 .םיאישה לכ תא לודגב םירבוש גנוסמס לוש 5ץח13566[6 יכסמ
 םיכסמה לכ תא תחצנמ םלועב הלודגה םיכסמה תינרצי ,גנוסמס .ימשר הז וישכע
 תוכיאב ,(תויוחא תונש 3) תונימאב ,היגולונכטב ,(!םיכסמ ןוילימ האמ) תוריכמב ,םלוכ
 לע ורבג גנוסמס לש 5ץה13566!6, יכסמ - םיסרפב םג וישכעו (םכמצעב וארת) בוציעבו
 ,ידוחי בוציעו תיתימא ,הרורב ,הדח הנומת ,תידוחי היגולונכט תוכזב םירחאה םירחתמה לכ
 .2,"22ו" ,19" ,ו7" ,15" :םילדגב םיחוטש םיכסמ ןווגמ ךתריחבל האיבמ גנוסמס
 .40" ,24" ,2ו" ,ופ" ,ו8" ,17" ,ו5" םינוש םילדגב ד"ך/160 םיחוטשו םיקד םיכסמ ןכו

54 5 

 קווישה תותושרבו םישרומה םיקווושמה לצא גישהל

 :םיסרפה ירוטע גנוסמס יכסמ

₪ ₪ 
 :ידעלבה ןאוביה י"ע תורשו הצפה ,קוו'ש ובי

 [ 7 51 ו 6
 ₪ )" צר פ ה ע ב

 0 ה 8 ץ 0 ח . 0 0 צ ש \ש .
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 םירקש לעו םירקס לע
 םישלוגה תריפס תא שכשמ המ /

 40 :ןיינעמ ןותנ םינותיעה דחאב יתיליג רבוטקוא תליחתב

 רבודמש ןוויכמ .טנרטניאל םירבוחמ לארשי יבשותמ םיזוחא

 ,יניצר םירקס ןוכמ ידי-לע ךרענ רקסהש ןוויכמו ,דבוכמ ןותיעב

 ןימאמ ינאש יתטלחה ,רבד לש ופוסב לבא .יתענכתשהו טעמכ

 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ןותנל רתוי

 םיזוחא 22.5 קר לארשיב טנרטניאל םירבוחמ ויפל | םעג1 ח ר

 .באה יתנמ םיקפסמ םישלוגה רפסמל

 לואשל ןיינעמ ,לכ םדוק !הזה םוסרפה רשפ המ הז ילוא ?תווונ 1

 .יתייעב ןותנהש ועדי ןותיעבו םירקסה ןוכמב םאה אל םירקוסהש םושמ םג

 תוחפל וא ,ותוא ומסרפ עודמ לואשל רשפא ,ןכ םא ) םנ

 תורשפא ןבומכ הנשי .ונממ וגייתסה אל עודמ :תפ0ונ תורשפ

 םיעברא תמאבש איהו ,ןובשחב איבהל יאדכש תו יף

 השק .טנרטניאל םירבוחמ לארשי יבשותמ םיזוחא םירכוחמ אל םהש

 תויזחתה תא םיקדוב םא דחוימב ,הזל ןימאהל ו

 םגש םילגמו ,הנורחאל ונלצא ומסרופש רתויב תוימיטפואה

 תויהל םג לוכי לבא .2005 תנשב קר הלאכ םיּזוחאל עיגנ ןהיפל

 םה ,טנרטאל םירבוחמ םהש ורמאש םירקסנהמ לודג קלחש

 ,םידומילה ,הדובעה םוקמב טנרטניאל השיג םהל שיש םישנא

 תורמל ,תויהל לוכי .תיבב אל לבא - המודכו יתנוכשה סיינתמה

 .ריבס תוחפש

 שולש שי .הרק הז ךיא איה תשקבתמה הלאשה ,יוגש ןותנה םא

 אל אוהש וא ,ולש םיבושיחב הגש םירקסה ןוכמש וא :תויורשפא

 םירקסנה/םירקוסהש וא ,הנימא םגדמ תייסולכוא תונבל חילצה

 דחוימב ,החונ אל השוחת תוררועמ וללה תויורשפאה לכ .ורקיש

 רבכ ונלוכלו ,תוברקתמ תסנכל תוריחבהש הז לע םיבשוחשכ

 ,םוקמ לכמ .ןורחאה עגרה לש תועתפהמו י"םיכפהמ'ימ סאמנ

 -קמל אלו םגדמל אל הרושק אל היעבהש החנהב

 הרושק איהש חינמ ינא ,םירקוסה לש תויעוצ

 תובושת תונעל םירקסנה לש תונוכנל

 .תונוכנ

 תוכרעמ לכב .השדח הניא וזה העפותה 8

 טעמכ ולשכנ תונורחאה תוריחבה

 יסופד יוזיחב םירקסה ינוכמ לכ

 - םיטועימה ירוגמ לש העבצהה

 תורייע יבשות ,םיזורד ,םיברע

 -נהמ קלחש עודי .םידרח ,חותיפה

 תובושת םסירקוסל ונע םירקס

 תואצות תא שבשל ידכ תובזוכ

 סושמ ילוא .ןווכמב םירקסה

 ,ןופלטב םידונדנהמ םהל סאמנש

 ןוכמ ןיב ורשיקש םושמ ילוא

 1002 רבמבונ

 םע ותוא והיז וא ,רחא וא הו יטילופ הנחמ ןיבל םירקסה

 .דסמימה

 תנווכ ךותמ אלש תובזוכ תובושת םינועש םילאשנ סנשי לבא

 םירבסה םיקפסמ ,העפותה תא וחתינש םיחמומ .אקווד ןודז

 ריגסהל םיששוח םילאשנהמ קלחש ,לשמל ,םינעוט סה .םינוש

 םידשוח םה רשאכ .ןהב םישייבתמ וא ,תויתימאה םהיתועד תא

 רתוי לודג יוכיס שי ,תמייוסמ הגלפמ ידי-לע ןמזוה רקסהש

 םיטונ םישנאש סושמ ,הרובע עיבצהל םינווכתמ םהש ודיגיש

 תולאש םילאשנ ירה םה ,ינש דצמ .םהמ םיפצמש המ דיגהל

 .תמאב תודוהל תצק םישייבתמ םימעפלו ,דאמ תוישיא ןקלחש

 סילאשנה לכ טעמכ - םיינע ןיא לארשיב ,םירקסה יפל טופשל םא

 הארנכ ,"תעצוממ" וא "תינוניב" הסנכה ילעב םהש םיבישמ

 םילאשנה תועד .ינע אוהש תודוהל בהוא אל דחא ףאש םושמ

 םע וק רשייל ,יטילופה תוחורה ךלה יפל תונתשהל תויושע

 קוידב אל םהש ררבתמ סילכתל םיעיגמשכ קרו ,יתוברתה חישה

 .רקוסל ורמאש המ םיִשוע וא םיצור ,םיבשוח

 תוחפל וא .רקסנל רקוסה ןיב םילדבהב רמגנו ליחתמ לכה

 הנושארה לארשישכ .גציימ ינשהש בשוח םהמ דחא לכש המ 8

 ןיינע הז .תויוגש תואצות תולבקתמ ,היינשה לארשי תא תרקוס

 ,יזנכשא תויהל רתוי בוט יוכיס שי רקופל םא :טושפ יטסיטטס

 רקסנל סאו ;רקסנל רשאמ ,הובג ימונוקא-ויצוס דמעממ ,ינוליח

 ימונוקא-ויצוס דמעממ ,ידרח ,יחרזמ תויהל רתוי בוט יוכיס שי

 11 אלו םיטדנמ 17 לבקל רתוי בוט יוכיס שי סיישל וא - ךומנ

 .ואבינ םירקסהש יפכ

 האש יוכיסה .תובורקה תוריחבב םג תורקל יושעו ,רבעב הרק הז

 תא םג תוהזל ודמל םירקסה ינוכמש םושמ ,רתוי ןטק הרקי

 רתוי בוט חתנלו ,"ביבסמ" תולאש תצק לואשל ,"םינרקשייה

 ,תאז תושעל םיעדוי םהש חוטב אל .ולבקתהש םסינותנה תא

 רושק ונניא םהלש אשונהש םירקס םע ,תוליעי לש הדימ התואב

 .טנרטניאל אלא הקיטילופל

 .אל רקסנהו טנרטניאל רבוחמ רקוסהש ,לשמל ,חיננ

 ימונוקא-ויצוס דמעמל ךייתשמ רקסנהש חיננ

 לוכי וניאו ,לטבומ וא םסוי השק ,ךומנ

 טנרטניאל רבחתהל ומצעל תושרהל

 תודוהל שייבתי אוהש ןכתיי םאה -

 םנשיש תויהל דאמ לוכי !רקשיו הוב

 תויהל םיצור ויהש םיבר לארשיב

 אל םה םתוא רצועש המ .םירבוחמ

 רבד לכ וא "תוילטנמ"ה ,תורובה

 .ףסכה תא םהל ןיא טושפ .המוד

 פווססאצ 6 טסתוחושג.00.1| ?לילג יקזש

 ןיזגמ %

 . < ךל דייבשחמה !לארשיכ וישכע ,םלועכ יתודידיה םיבשחמה דויצ - 0
 ,םיקרו ,ספ הסוו ,פשפ ,םיברוצ ,וספ יכסמ .שמתשמל תיתודידיו תינשדח הסיפת ליבומ ו 0586 רבעשל) 8500 לש יפקיהה 9
 .86ח-0 םכל דיגי בשחמהו ,תונהיל וליחתת זא .העיתפמו הנהמ היווחל השדחה היגולונכטה תא םיכפוה ,דועו תוילטגיד תומ =

 ששש.פ6הש.60ה < תורחכומה םיבשחמה תויונחבו תותשרב גישהל < םיבשתמ לטמא :תוירחאו תוריש ,

 \רהשהפע
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 ,שדוחה עריאש בטיה ןמזותמ תופקתמ דונצ

 תחא לש תודימעה יבגל תושדח תויהת ררועמ

 ךרעמ .טנרטניא לש תובושחה ןיינבה ינבאומ

 לש יזכרמה "תובותכה רפס" ,₪001 56/6ז5-ה

 ,רבתסמ ,טנרטניא .יקלח ןפואב קתוש ,תשרה

 םאה לבא - תימוטא המחלמב דומעל הלוכי

 ?םירקאהה לע רבגתהל הלוכי איה

 גוסמ ,הפקתהה .טנרטניא לש היר | 445 העשב ,רבוטקואל 22-ב

 התנפוה ,(תרגסמה האר) ככ06 | ףוחה ןועש יפל רקוב תונפל

 םייזכרמה תומשה יתרש יפלכ | םירקאהה תפקתמ החתפנ ,יחרומה

 ,(כא5 טסו פ6ואש) תשרה לש | -וטסיהב רתויב הרומחהו תבחרנה

 2002 רבמבונ | 0

 טנרטניא לע הפקתה
 תועש הנומשכ .העשכ הכשמנו

 הפקתמ העצבתה ,רתוי רחואמ

 תומשה יתרש לע גוס ותואמ תפסונ

 .(תרגסמה האר) םיינשמה

 186 ןוגרא ר"וי ,יסקיו לופ

 -והש םיתרשהמ דחא ליעפמש

 ויה הארנה לככש רשיא ,ופקת

 10א1[ץ תוססובמ תופקתה ולא

 תולועפ תועצמאב הפקתה ,רמולכ)

 תופקתה ולא .(תופוכת וחש

 הנכות ילכ תועצמאב עצבל ןתינש

 דניא יבחרב םיצפומש םיטושפ

 תפקתמל רבכ ושמישו ,טנרט

 לע הכרענש הלודגה םירקאהה

 ג חוג20ח ,604 ,ץצןוטס םירתאה

 .2000 4רמב םירחאו

 תיחכונה הפקתמה לש דוחייה

 יפלכ התנפוה איהש ךכב אוה

 ובשחנ סויה דעש ,א001 56ח6-ה

 רבכ הרק .ןיטולחל םישיגנ יתלב

 וללה םיתרשהמ קלחש רבעב

 ,1997 ילויב תחא םעפ) ותבשוה

 לבא ,(2000 טסוגואב תפסונ םעפו

 האצותכ אלו שונא תויועט ללגב

 .תנווכמ הפקתממ

 ותבשוה ,תופקתהה ךלהמב

 העבש אלמ וא יקלח ןפואב

 תורמל .םיתרשה רשע-השולש ןיבמ

 ןיזגמח%

 םיעלקה ירוחאמ
 בושח הז עודמ ,ףקתוה המ

 (ואו/צ/:חוסזספסא.ססחו ,לש מ ל) ססחחגוח תומש חונעפל םישמשמ סאפ יתרש

 םעפ לכב תעצבתמ וזה הרמהה .(207.46.230.218 ומכ) וש תובותכל םתרמהו

 םיתרשהו ,ןפדפדה לש תבותכה תרושב רתא לש םש םידילקמ ונחנאש

 .םירבוחמ ונחנא םהילא טנרטניאה יקפס לצא םיאצמנ התוא םיעצבמש

 הפוריא ,ב"הרא יבחרב םירזופמ ,רפסמב רשע -השולש ,הסס! 56918-ה

 יתרש םיססבתמ םהילע םינותנה יסיסב תא םיקפסמש ולא םהו ,ןפיו

 םיתרש לש הרושב םיבוגמ םה .םלועה יבחרב טנרטניאה יקפס לש א-ה

 תוינפב םילפטמה ,וסס-ופטפ| טסחופוח 59ח/6ז) תומויסהמ תחא לכל םיינשמ

 -ךסב וללה םיתרשה םג לבא ,('וכו ססחו, ףסש, ספ מכ - תמויסה גוס יפל

 :תורחא םילימב .םינותנה יסיסב תא םירצוי אלו ,תוינפה תא םידבעמ לכה

 .טנרטניא לש זכרמה םצעב םה 00+ 560/615-ה

 התרטמש ,עוציבל תיסחי הטושפ הפיקת תטיש איה (6ח/ו 01 560/108) 58

 .סורקל רבד לש ופוסב ול תומרוגש תובר תוינפ תועצמאב תרש קתשל

 -תמש ,הז גוסמ הפקתמל יוניכ אוה (םופוזוטטופס פחו3| 01 560/008) 8

 םיטלשנה םיבר םיבשחמ תועצמאב תינמז וב םינוש תורוקממ תעצב

 .("טוסחפפ") םהילעב תעידי אלל ללכ -ךרדב ,קוחרמ

 םיתרשלו הסס+ 59085-ל !חלשנ ,שדוחה ועצבתהש תופקתהה דמצב

 קותיש - האצותה .ליגרהמ 40 יפ דע 10 יפ לודג ףקיהב תוינפ םיינשמה

 תשגרומ יתלב טעמכ התייה - םיתרשה רשע-השולש ןיבמ העבש לש

 יי

 םיעוציבהש קר - לעפי תשרהש ידכ דחא ליעפ תרש קיפסמ ,השעמל .לודג

 םלועב סא5-ה יתרש בור יתרש ,תיטרואית .םילבסנ יתלב ויהי לבקנש

 חססוה תרזע אלל םג םימי רפסמ ךשמב תוריש קינעהלו דורשל םילוכי

 האבה הפקתמה םא הרקי המ ,ןבומכ ,איה הרתונש הלאשה .867001%-

 .רתוי ךורא ןמזל םיתרשה תא תיבשתו ,רתוי הפירח היהת

4 6 8 10 12 14 16 8 

 ,קוריב .הנושארה הפקתהה ןמזב חססו 59ח65-המ דחאב הבוגתה ינמז לש ףרג
 רתאה :רוקמ .ּוחָפ תולועפל הבוגתה ןמז ,לוחכב ;םאפ תותליאשל הבוגתה |מז

 ,(ואוו סערת .ססח/45/005.חזחו| ,הסט דסחופ8 לש

 תוכיא .םעפ-יאמ תוליעיל ךלש תויצטנזרפה תא םיכפוה 6גאסא לש הידמיטלומה ינרקמ
 ,הנרקה לכ הוולמש הטקשה הלועפהו הלעפהה תוחונ ,ההובגה היצולוזרה ,הנומתה
 .שדחמ םעפ לכב תיברימ החלצה ךל םיחיטבמו ךלש טקפמיאה תא םיריבגמ

 םישרומה םיציפמה לצא םג גישהל 03-6888540 :לט - תובייחתה אלל המגדהו םיפסונ םיטרפל

₪ ! 1 

 ל .
| . 

 תענכשמ המצועש המכ הארת
 1800 אפו !טחפחג לש הרואת תמצוע ג

 םילסקיפ10248768 היצולוזר 2
 קוחר טלשו אשינ קית ללוכ ,ג"ק 4.3 לקשמ

 ןיזגמ ה

 -וגל ןתינש תורישב העיגפה ,תאז

 יתלב טעמכו הלק התייה םישל

 לש תושדחה תוריש ירבדל .תשגרומ

 לש ןדבואל ןאישב ומרג ןה אשד

 .ולא םיתרשל תוינפהמ דבלב 6%-כ

 ול יכ ,תאז םע ,םישיגדמ םיחמומ

 ךורא ןמז תוכשמנ ויה תופקתהה

 ויה תשרה יעוציבש ןכתיי ,רתוי

 -משמ הרוצב םיעגפנ

- 

 םימי רפסמ ךשמל התבשה .תיתוע

 תיבשהל ,תיטרואית תוחפל ,הלוכי

 .הלוכ תשרה תא

 יכ עידוה ?81-ה םעטמ רבוד

 .תופקתמה תא תרקוח תונכוסה

 תוויד 1ווטחטטואוטז ןווקמה ןיזגמה

 תינקירמאה ןויבה תונכוס םג יכ

 .הריקחב תברועמ 218 השדחה

 אל ,ןויליגה תריגס תעשל ןוכנ

 תודוא םיטרפ ןיידע .ומסרופ

 םירדגומ תודשח וא םידושח

 .רתוי

 ישילשה רודה

 חתפב /

 טאו; | תרבח

 תא שדוחה הגיצה

 ירלולפה | ןופלטה

 םיאתמה ,6650 םגדמ

 \/6סא!ג-ו 65%8 תותשרל

 ינשב הכימתה .(30) ישילש רודמ

 שמתשהל רשפאת תותשרה יגוס

 הפוריא ירוזא בורב רישכמב

 ןתינ ,וא6כאוג תותשרב .היסאו

 תרובעתל וב שמתשהל היהי

 ,128%00% דע לש םיבצקב םינותנ

 .384%אט8 םג דיתעבו

 -מוק רישכמ אוה אסאוג 0

 ללוכה ,םרג 141 לקשמב יטקפ

 סליטס/ואדיו תמלצמ ,עבצ גצ

 שדח שמתשמ קשמימ ,תינבומ

 / םוקמל םוקממ תאשינש החלצה
 1000 אפו !טחפחפ לש הרואת תמצוע
 םילסקיפ 8008600 היצולוזר
 קוחר טלשו אשינ קית ללוכ ,ג"ק 27 לקשמ

 5הפפחז

 41 2002 רבמבונ



 אוה .12א18 תייגולונכטב הכימתו

 הכימת ,ואג> ןפדפד םע עיגמ

 םוטטוססוה ,םודארפניא יקשמימב

 וב שמתשהל היהי ןתינו ,88-ו

 .םינותנ תרבעהל ליבקמב רובידל

 .ןורכיז 718 םע קפוסי אוה

 תא הלביק יכ העידוה אסאוג

 שומישל םישורדה םירושיאה

 הלחהו ,ןפיבו הפוריאב רישכמב

 תנמ-לע םיליעפמל ותוא קפסל

 םייוסינהו תוקידבה תא ועצביש

 תוחוקלל הקפסאה .םישרדנה

 הנשה לש ןושארה ןועברב ליחתת

 .האבה

 הנשה לש גוזימה

 תישארב החתפ הלומרופ תצובק

 תוליעפה גווימל ךילהתב שדוחה

 וינ ,סקירטמ תורבחה לש תיקסעה

 הרבחה .ןוויסו קטניס ,םוקילפא

 = אש | "ד 00 2

 ו

 הלכלכ טורס | ו ובו

 !פא-ו| |: 9 05 ₪2 ₪ 5 | כיב = | 1 | שסופה |[םןישו :ימ- [8שה-| 6שש יש.| ₪884 |

 תרבח תויהל הדיתע תגזוממה

 איה - לארשיב הלודגה 11-ה

 רוזחמו ,םידבוע 2000-כ קיסעת

 -ימל בורקב םכתסהל יופצ היקסע

 .חייש דראיל

 סקירטמ תרבח :גוזימה יבלש

 -רופ לש היתוקזחא תא שוכרת

2 
 | =*- 0922 0-9 שי ל-6 2 0 8

 ול
 ו = ויתוקידב קדהמ ימואל חוטיב = 115% * יויו

 ,סוקילפא וינ .תורבחב הלומ

 ימצעה ןוהה ריחמב ןוויסו קטניס

 ,ךשמהב .תורבחהמ תחא לכ לש

 שכר תעצה סקיוטמ םסרפת

 קטניס ,םוקילפא וינ  תוינמל

 ,רוביצה ידיב תואצמנה ןוויסו

 החנהב .סקירטמ תוינמל הרומתב

 דגנכ סקירטמ לש שכרה תועצה יכ

 ןאולמב הנינעת תוינמ תפלחה

 סקירטמ תיינמ ריחמ סיסב לעו

 הרבחה לש היווש םכתסי ,הסרובב

 ,חייש ןוילימ 300-כב תגזוממה

 ךרדל אצוי ימוטוד תוריש

 -ארשיה פא-טראטסה תרבח

 הקישמ ,(עסוטחוו) "מוטוד תיל

 תצפהל שדח תוריש הלא םימיב

 ךותמ תורישי ,םישלוגל םירסמ

 תורבח לש 68%-ה תוכרעמ

 תא ופילחי םירסמה .תוירחסמ

 וב מ

 וי 0

₪77 

 םילטרופב ,םילבוקמה םיראנבה

 -רטניאה היזיוולטב םג דיתעבו

 -דוהו םיעצבמ ועיציו ,תיביטקא

 תוחוקלל תישיא תומאתומ תוע

 תרושקת רשפאי תורישה .םיהוזמ

 םמצע ןיבל םישלוגה ןיב םג

 .השילגה ךלהמב

 םישדח םירתא

 ו יוייי]
 קוידב ,"םלועב םישנה רחסו תונזה תעפות רקחל העדות ןוכמ" %*

 קחדנ בורלש אשונב תוניצרב קסוע ,וילע דיעמ ומשש יפכ |;
 םלועה לכמ ןיינעב תושדח םסרפמ אוהו ,תושדחה ילושל )

 יאדכ ,ןוכמל רבעמ .אשונב תירבעב םירמאמ ףסוא םג ללוכו <<
 ב בש םוקמ רתא תא םג תולגל דאמ "

 יד ריר ירי יו ומ םלש ןפואב קסועשו ,חראתמ ןוכמה

 םוקמ .תינימה הדרטהה אשונב רתוי

 רישע ,עקשומו רקחותמ רתא אוה

 עדימ תודוקנ יתש ללוכה ,עדימב

 טרופמ םיאשונ סקדניא :תוישאר

 (תירבעב םירמוח םג ללוכה) דאמ

 ו

 םיניינועמל עיצמה ,"בלה ירדח" ,רידנ טקייורפ תמקהל יארחא רתאה .(םלש

 ."םהלש היווחל יוטיב ןכשל" ולכוי ובש ,ילאוטריו יטרפ רדח

 צצו וש .חר 60 חו .סז 1/0000 - הס 6.

 עויסל ילארשיה זכרמה
 יי ל מ
 ןורתי .חלצומ הריד רבעמל הכרדה

 -סיטטס ירתאל יי ימ]

 ,העישפ ירועיש וגיציש ,םינוש הקיט
 שער דדמ ,תורגב תוניחב תואצות
 רתא .םיבושי יפל ,דועו יתביבס

 ןאל םיניבמש עגרב ,ליעי ךא ןגלובמ

 .(דומעה שארבש טירפתב ו46וכ לע השקהב וליחתה) תשגל

 \ש\שוץ .202.60.]|

 ימצע יופירל הטיש
 יל ]

 לומגיש רתא םיקה ןמטוג היליא

 טרפמ אוה רתאב .םוגמגמ םכתא

 לע תססובמש ,ולש הטישה תא

 םוגמגה תלועפ לש ילנויצר חותינ

 חטב .הנממ ענמיהל בשוחמ ןויסנו

 םירבסהה לבא ,םלוכ לצא דובעי אל

 ,םניחב םיעצומו תוריהבב םיחסונמ
 ףו חו ףט חו .ח 611!זחח5.60 ו

 םעונ לש הקיזיפה רתא

 ?הקיזיפב תורגבה תניחבמ םיצוחל

 -נמש ,\וסזס 'צבק רביח דנרב םעונ

 הניחבל רמוחה תא רוריבב םיחס

 יי יל ילק]

 ,למשח ,הקיטפוא :םיאשונה ןיב

 רשפא .תינרדומ הקיזיפ ,הקינכמ

 .םניחב םיצבקה תא דירוהל

 ק!סח זה.

 יל ייל

 עיצהל וא ץמאל רשפאמש רתא

 הברה שי .םיבלכו םילותח ץומיאל

 והשמ םישפחמ םתא םאו ,תועצה

 ,(לשמל ,ןבל רודרבל אקווד) םיוסמ

 ,היאמ .םורופל סנכיהל יאדכ

 וזיאב עדת רבכ ,רתאה תלהנמ

 -בלה תא שפחל םכל יאדכ האלכמ

 .םכלש ןבלה רודר

 שוש .כ615.00016.60.]|

 /1וןי=ח יו

 קוידב 5ץחו8ה190 תרבח .ז1ג םאותל אסווסח אזוט/וטפ ךפה תונורחאה םינשב
 האבה הנשה רפסמש השדח הסריג הנש לכ ררחשל הדיפקמ ,= ומכ
 הנשמ אל הז לבא ,תוארל רתויו רתוי השק םילדבהה תא .הילע ססונתמ

 .םוחתב רתויב בוטה רצומה תא ךל שיש רורבשכ
 הנכות רצומ רגת וילע ארוק םעפ ידמש תורמל ,הזכ טלחהב אוה אש
 תעפוה עקר לע ,וזה הפוקתב דחוימב .רחא וא הזכ יפותיש וא ירחסמ
 -החנומ סוריוה ,הָפסז
 | | 5 תונעט ללגבו ,אסזוסה

 2.4 שבב םישמתשמ לש תובר

 כ 6

 א 5
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 "חתהל השק .ידמ הדבכ
 219 הווש אוה םאה חכוותהל רשפא לבא ,רצומה לש תונוכתה ראוטפרב תור
 טעמכ השוע ₪06 רצומהו ,םילקש תורשעב לוז 6165 תיבמ הרחתמה .ח"ש
 ?םצעב ןאכ םימלשמ המ לע זא .םניחב םירבד םתוא
 המכ שי ,הנשי השדח איהש 1אַפ0ַופ תיטמוטואה םינוכדעה תכרעמ דבלמ
 יטמוטוא ךפה םיעוגנה םיצבקה ןוקית ןונגנמ .תוסחייתהל תויואר תופסות
 םירסמה תונכותל הקידב לודומ ףסונ .(ןמזמ תורקל היה ךירצש והשמ) ירמגל
 תואמסיס רידגהל ןתינ .\רעצה הברמל 00 אל) \ופא-ו צגחסס! 0% לש םיידיימה
 רפוש .ןתוא תונשל השרומ אל שמתשממ עונמל ידכ הנכותה תורדגהל השיג
 ,ורובע חונ ץופוופז ףסונו ,הנכותה לש םי -18-ה ןונגנמ םג
 תמסוחש ,ץזחו םוססאוחַפ םשב "השדח תפסות" לע 5ץחו8חו80 הריבסמ דועיתב
 הזל דאמ המוד ןונגנמב רבודמ ,השעמל .םהינפמ העירתמו תעלות יסוריו
 םג קטנמיס .רתוי שיגר תצק אוה םעפה יכ םא ,2002 תסריגב םייק היהש
 המדנ .רתוי רצק ןוכדעה ךילהתו ,ןטק תומיתחה יצבק לש חפנהש החיטבמ
 .קודבל תצק השקש רבד הז לבא ,ךכ ןכא הזש לח |
 לש תיטמוטואה הקידבה איה ,קפס לש לצ אלל רתוי ריהמ ךפהש המ
 תצק) ידמל תכשוממ ןיידע ,תושעל המ ,הליגרה םיסוריוה תקירס .80חחוטח5
 תועומשל דוגינב - 8 2003 ,הנותחתה הרושב .(4008-ל העש יצחמ רתוי
 הניא עקר תלועפב ולש ןורכיזה תכירצ .ידמ רתוי תכרעמה לע דיבכמ וניא =
 ,תאז תמועל .תשגרומ הניא איה בשחמה יעוציבב העיגפ שי םאו ,₪ לע הלוע
 .תונוש תולועפ עוציבל םיטושפ םיפשא ופסונו ,קשמימב םיבר םירופיש שי
 .םינמוימ תוחפ םישמתשמ רובע תיעבטה הריחבל רצומה תא םיכפוה ולא
 םתסה ןמ ופידעי לודגה םקלחו ,2002 הסריגב םתסה ןמ םיקיזחמ ,םינעוצקמה
 יִליִלג יקוש .התיא ראשיהל

 כ

 !תואיצמה תא

 ויה אל םה ,(םינעוט םהש (מכ) ירמגל םיחוטש ויה םירחתמה לש םיכסמה םא
 .תתוועמ תואריהלו ךסמה תוניפב לגעתהל הנומתל םימרוג

 םירחא

 םיתוועמ טושפ םירחתמה

 לע רבכ ועידוהש תורבחה ןיב

 ,'גנרוא :תורישב שמתשהל ןתנווכ

 ןקירמא ,םילעופה קנב ,לע-לא

 רגרב ,סרוטומ לרניג ,סרפסקא

 -אבקולב ,א"ת קזב יבכמ ,גניק

 -ארשיה םירתאה ןיב .דועו רטס

 ,צזאשד :תורישה לעפוי םהב םייל

 ,הליל ,זופת ,רקרמ הד ,!הלאוו

 תורישל םושירה .ןיילנוא סבולג

 ירתאב וא םילטרופה ךרד השעי

 רתאב םיפסונ םיטרפ) תורבחה

 ,(ושוצוא.שסזטחוו\.6סחו ימוטוד

 ,2000 תנש זאמ תמייק ימוטוד

 לייא ראשה ןיב םירבח התלהנהבו

 ,(60)) רגניפדלוג ריאי ,(םזיה) ףיש

 ןמיב יליג ,(הקרוא) ךוק רימת

 .ןוסייד רתסא ,חנרב לט (זופת)

 החטבאב םח שדוח

 360% ,קטנמיס תורבחה

 וגיצה ,(6-/-ר ךזשחש [וטזס, 6

 ,םישדח החטבא ירצומ שדוחה

 .םייטרפ םישמתשמו סינוגרא רובע

 :םיטלובה סירצומה

 לע הזירכה \66\16 תרבח <

 ירצומל (7.0) תושדח תואסריג

 אוט\[ס6 \זטפפס4ח סוריו-יטנאה

 אוט 66 \וטפפסהת-) 01910

 1וזשא41|-ה רצומל םג ומכ 06

 החטבאה ירזע תוליבחלו ,הלש

 ,או(6[ס6 | 1תוטהש| | פסט

 טו ןטט טוט (16גח-)

 אוה 8ץחוהה(06 560011 (211601 <

 תותשרל בלושמ החטבא ילכ

 תנכות תא ללוכ אוה .תוינוגרא

 תכרעמ ,הרבחה לש סוריו-יטנאה

 יוהיז ןונגנמו ,הלש ץוזטואג!|-ה

 .([חזזטאוסה 60(126(וסמ) תוצירפ

 המאתהב ןומט רצומה לש דוחייה

 םיבלושמ םימויא םע תודדומתהל

 -רומ תופקתמ - (816ח₪66 1 וזטהו9)

 הצירפ ילכב שומיש תללוכש תובכ

 ןתוא רוצעל ידכו ,םיסוריו וא/ו

 ןיב הבוט היצרגטניאב ךרוצ שי

 .תונושה הנגהה תובכש

 לע הזירכה 'וי6מ6 1670 תרבח <

 ,1ח16ז868ה 060000006 תליבח

 תוכרעמל הנגה קפסל תדעוימה

 -ורפב תוכמותה תוינוגרא בושחמ

 יכ תנעוט הרבחה .167 לוקוט

 םיילנוינצבנוק

 ' ןיזגמ
 15 | 2002 רבמבונ : 2001 רבמבונ | 4 יזגמ
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 םיהובג םיעוציבל עיגמ רצומה

 תונורתפל האוושהב השימח יפ

 קוושי אוה .גוס ותואמ םימדוק

 ,קט ןליח תרבח ידי-לע לארשיב

 100-ל 51500-מ לחה לש ריחמב

 ,םישמתשמ

 תחפשמ הקישה 306081 תרבח <

 תללוכה ,םיינוגרא החטבא ירצומ

 ק6ן/ק6 תשר יסיטרכ ראשה ןיב

 ,["וזטואם!| .תונוכת ילעב 4

 066666 .תרש תנכות תאו

 1וזשוע4]] ]גץ

 הנכותה .פטזצטז

 םילכ תקפסמ

 תוינידמ לוהינל

 ,התטבאה

 ירחא | בקעמו

 -תשמה תוליעפ

 .תשרב םישמ

 -ובה תויומדהמ ,ץירומ ןור <

 עדימה תחטבא םוחתב תוטל

 6. לש שדחה אישנה ןגסו

 ךועש רוקיבב ףשח ,םוחתל

 תא שדוחה ףוס תארקל \ראב

 רבחה | ,106ה1וזע = אוגה הפסח(

 החטבאה ירצומ תחפשמב שדחה

 לוהינל לודומב רבודמ 61

 לכל קשממתהל לגוסמש ,יזכרמ

 -קיטנתואהו החטבאה תוכרעמ

 םהב טולשלו ,הרבחה לש היצ

 610% .דחא ןולחמ זכורמב

 םג אוה !טטהווץ א[גהה6חוטה]

 תא םשיימש ןושארה ילכה

 הרבחה לש השדחה השיגה

 -וגרא החטבא תוינידמ לוהינל

 םירידגמ החטבאה יחמומ :תינ

 -שרההו םישמתשמה יגוס תא

 םה םירטוזה םילהנמה לבא ,תוא

 -בועה ךויש לע םיארחאש הלא

 -תמה םישמתשמה תוצובקל םיד

 .םהל תומיא

 1002 רבמבונ

 אבה בלשל .אהז

 הטירכה טפוסורקימ תרבח

 תויגולונכטו םירצומ לע שדוחה

 תונורתפל םיפרטצמש םישדח

 ןיינעמה שודיחה .םימייקה .אשץ

 \/%0א | תכרע איה | רתויב

 שט 501%1068)

 תרשפאמה | ,(כטצטוטקחוטה| אוז

 רקיעב) תומדקתמ תונוכת תפסוה

 תשר יתורישל (החטבא תונוכת

 ,\ופטג| .5100ו0.א61-ב וחתופש

 יד בורל - טפוסורקימ ירבדל

 .דוק תורוש רפסמ לש תפסותב

 םניח דירוהל ןתינ \\80א תא

 תבותכב

 עט פז 1009/0016 108/80

 801.86 65 אוה ףסונ רצומ

 דסמ תנכותל השדח הסריג ,0

 םינקתה לומ הדובעל םינותנה

 םירופיש תמשיימ איה .םידיינ

 ץגוחודטק ירישכמב תכמות ,םינוש

 הלש קשמימהו | ,5ז17סמט-ו

 םג הוירכה טפוסורקימ .רפוש

 םיכמותה םישדח חותיפ ילכ לע

 תסריג הררחוש ,ליבקמב .רצומב

 .א שץ 0סזווקגש| לש היינשה אטבה

 תותיפה תכרע לשו [יזגווטאסזא

 ,םידיינ םינקתהל טפוסורקימ לש

 .\/ופטג] 5וט010.א1 רובע

 שדוחה הזירכה סג טפוסורקימ

 ₪54 8עאוטחוא-ו [8%[ םע ףותישב

 רושיקל םישדח םינקת השולש לע

 87₪] 4/8 ןקת .תשר יתוריש ןיב

 יקסע ךילהת לש הרדגה רשפאמ

 .תשר יתוריש רפסממ בכרומה

 \/ 5-60 00 זס םינקתה

 םילכ םיקפסמ \\5-דזגה8גטזוטח-1

 יתוריש ןיב היצקארטניאה לוהינל

 -קיעה תובישחה .םינושה תשרה

 איה םישדחה םינקתה לש תיר

 תשר יתוריש ןיב רושיגל תורשפאב

0 

 דר ./1וטז08011.00/

 םישדח םירתא

 ילארשיה וילהה רתא
 גוסמ סיכה בשחמל שדקומה רתא

 -יסב םיכירדמ ןאכ ואצמת .ה6ווס

 ,וילהל תונכות ןועטל דציכ :םייס

 םגו טסקט ותרזעב אורקל דציכ

 יקחשמב ותרזעב קחשל דציכ

 דומע םג שי ,ףסונב .38ח90/

 םע) תוצלמומ תונכות ,םיפיט

 אשונב םיצלמומ םירתאו (הדרוהל םירושיק

 כוסה 6ז.חסח 0 .60.ו[/ 80

 םיחאל הכמסא ינחבמ ףסוא ללוכ

 אשונ תא רוחבל רשפא .תויחאלו

 שמח ךותמש תורמל) ןחבמה

 ה

 רחא ןחבמ םעפ לכב לבקלו ,(תחא

 תמישר לבקל רשפא-יאש לבח)

 רתאב שומישה .(תזכורמ תולאש

 לילק םושיר בייחמ

 וע .חעז56-!!.6ס ה /1ח06א .הזחו|

 םילשורי ר"תיב
 -ורי ר"תיב לש םידהואה הנחמ רתא

 ,תואצמתהל חונו טושפ אוה םילש

 ידמ טעמ וב שיש ללגב םג הז לבא

 אלו םיראת ןורא ,םיקחשמ חול) ןכות

 אוה "םידהואה תושדח" .(רתוי הברה

 תונשרפ תא ךפוהש ,חלצומ ןויער

 .רבד לכל תושדחל םידהואה

 שוש .ט6/10ז.סז9.!|

 דגנ ירוביצה דעווה

 ירשיב םייוניע

 שומיש דגנ לעופש םדא תויוכז ןוגרא

 םא ןיב ,הריקח תטישכ םייוניעב

 כ"בשב וא הרטשמב ,אבצב רבודמה

 ד

 רקיע ךא ,לארשיב יוניע תוטישו

 םיכמסמל םירושיקב אוה רתאה

 ה

 שש .510 ק1סזזטז6.סז9.ו|

 שדוחמה 2 לולסמ רתא

 2 לולסמב םידמולה םיטנדוטסה לכל

 רתאב :הילצרהב ימוחתניבה זכרמב

 -בחמו רועיש ימוכיס ואצמת הזה

 ץבוק לכ .םניחב הדרוהל הניחב תור

 םשלו הצרמ םשל ךייושמו ךראותמ

 .שדוק תדובע .םכסמה טנדוטסה

 צעצוע .65.60!660611 0/2

 םישדח םירתא דוע
 אשוו/.חפאםז!08.60.ו| םיזרכמ רתא סיירפ-סקמ

 ווווש.51900.טק.00.!| הדרוהל םינוכרעמ פא דנאטס

 תושדח

 .טדוחמה 2 לולסמ רתאל םיאבה םיכורב

 תועדוה

 /ו/וש.טז68א08ח06.סז6.וו לארשיב םג סנאדקיירבה םלוע

 וטחחע.60.ו| םיקיחצמ םינוטרס =טחחע

 צשווש.סע601.60.ו| תדבועה תויוכזל רתאה תודבוע

 פטו!8ת(00100ח11.ח801וזח5.ססחו לארשיב תונעונפוא םוק טוד טישלוב

 ןיזגמ ח%

 אחז תייגולונכט לע םיססובמה

(-18\8. 

 ,1< םע תפתושמ הזרכהב

 ףותיש לע טפוסורקימ העידוה

 דגסמב ,םייתשה ןיב שדח הלועפ

 ,חותיפ ,קווישב 3? קוסעת ותר

 .אםד תונורתפ לש העמטהו סושיי

 .םינוגראב

 תונידמל םירבוע

 תוחתפתמה

 אל תוחתפתמה תונידמה בור

 אלו ,ןמצעב 11 תוישעת ומיקי

 תשרדנה העקשהה תא עצבל ולכוו

 שמחב ,תאז לכבו .תויתשתב

 השולש יפ לדגי תובורקה םינשה

 [סזוטת6 01094|-ה תורבח רפסמ

 וא הפוריא ,ב"הראמ ןניאש 0

 תויניס תורבח שמח תוחפל .ןפי

 2007 ךלהמב .[טזוטט 100-ל רעיגי

 תונידמהמ 11 תורבח ועיקשי

 -ילימ השימחל לעמ תוחתופמה
 ,תוחתפתמה תונידמב רלוד דרא

 ימד לע רותיו תועצמאבו ןמוזמב
 תולוע וללה תונקסמה .יושיר

 רקחמה תרבח לש שדח רקחממ

 .רנטרג ץועייהו

 יכ שדוחה םסרופ ,םייתניב

 תוליבח המרת תימלועה 5טה תרבח

 לש ללוכ יוושב 5וגז 01800 6.0 לש

 תודסומל ,רלוד דראילימ 6-מ רתוי

 .םלועה יבחרב ךוניחו הימדקא

 תונוישר הכ דע הקליח הרבחה

 ,םיידרשמה םימושייה תליבח לש

 גנוה ,ןיס לש ךוניחה ידרשמל

 בלשבו ,הלייצו ןאוויאט ,גנוק

 הפוריאל תומורתה תא הנפת אבה

 םויסב .הקירפאלו (לארשי ללוכ)

 -ותב שמתשהל םייופצ טקייורפה

 240-מ רתוי 5וגז 0[₪ט6 תונכ

 .םלועה יבחרב םידימלת ןוילימ

 60ח00-0 םישדח םיקרוס
 קוושל הלחה טרק תרנח

 םיקרוס השולש ץראב שדוחה

 ימגד .6גתסה תיבמ םישדח

 ,יגחסח56המ 21 25002/0125002

 ילעב םה ,058 1.1/2.0 קשמימב

 -יצמו 2400א12000ק,\ לש הנחבא

 7-110 תקירס ומכ םישודיח םיג

 לע םיכמתנ םירחתמה
 !תונוכנ אל תודבוע ידי

 מת

-0/ 

 ו /בד כא

 ןיזגמ 1

 יספל םיקוקז ויה אל םה ,ירמגל םיחוטש ויה ןכא םירחתמה לש םיכסמה םא
 .ךסמה תחטשה םשל (גצה ג"ע םיארנה) םיילאוזיו הכ

 ו

 םיפסונ םינכתו םיתוריש ,תושדח םג בורקב עיצי ןּוסזחוו!.סס.וו רתא

 .ימלועה ווסוחופוו רתא

 .עוש\ש.חוהקאחרסטו\!ס.ססחו |

 תנוכתו ,("תידמימ-תלת'" הקירס)

 -רגנש "םישערי" לורטנ)

 םגד .('וכו תוטירש ,קבאמ סימ

 םאתמ םע םג עיגמ 1250

 סיטרכו ,םיביטגנו תויפוקשל

 םניאש םיבשחמ רובע 58 0

 -וסה ינש .הזה קשמימב םיכמות
 40006 הנכותה םע םיעיגמ םיקר

 םיריחמ = .ץווסוטפ!וסק | םוטחוטח

 רבעש המוד הבחרה לע ססובמ ןנכותמה גורדשה .לארשי \וופא תיבמ

 תוילטיגיד תומלצמו םיקרוס לארשיב קוושת קטייה תינלכ תרבח <
 סופו: 00% תורדסמ םיקרוסה :וקוושיש םירצומה ןיב .טחוגא תרבח לש
 .\5וזפלוא תרדסמ תוילטיגיד תומלצמו מ"מ 35 יקרוס ,4513-|
 קוושת ,פחסוספוספ 7.0 אופ הנומתה דוביע תנכות לש השדחה הסריגה
 .ומס05-ו \אוחססוופ רובע תואסריגב ,טפוסטרק תרבח ידי-לע ץראב
 ךרד תויקסע תולועפ לש חטבואמ עוציבל הנכות ,!טסחווא ודזטפו
 .ו66ח₪א תרבח תגיצנ ,עדמוק תרבח ידי-לע ץראב קוושת ,טנרטניא
 תחטבאל ,עבצא תעיבטב ירטמויב יוהיז תייגולונכט תבלשמ הנכותה
 ,יוסח עדימ תרבעהו תויאקנב תורבעה לש עוציבה

 תרבח לש תונורתפהו הנכותה יפגא תא השכר ₪3ו5546 תצובק <
 ,השיכרה תובקעב .ח"ש ןוילימ 10-כב תכרעומה הקסיעב ,קטינוי |

 ךופהתו טפוסורקימ תונורתפ לש העימטמו תקוושמכ שמשת הרבחה
 .לארשיב הלדוגב היינשה הנכותה תקוושמל
 שדח ביכר שדוחה הגיצה ,לארשיב ו/פקוחוס תגיצנ ,טפוסיטפוא תרבח
 ססובמ ביכרה .תודיינ תומרופטלפל םוקימ יססובמ םימושיי חותיפל
 :םיטרפל .יופימ ימושיי לש ריהמ חותיפ רשפאל דעונו ,ופסא עונמ לע

 ללוכ חיש 1679-ו 899 :המאתהב

 .מי'עמ

/ 
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 ע8-20806 | ,ישילשה | םגדה

 ריהמו ןטק קרוס אוה ,6גמסה

 .תיטפוא תואביכרא לש תומישמל

 20 דע לש תוריהמב לעופ אוה

 18 דעו הקדב ןבל-רוחש ידומע

 לש היצולוזרב ,הקדב עבצב ידומע

 30א20א10 ןה ויתודימ .6006קו דע

 רבחתמו ,גייק 2.5 לקוש אוה ,מייס

 ריחמה .86%] קשממב בשחמל

 .ח"ש 9700 :למומ

 םישדח םייטוחלא

 קטי'גולמ

 20761688 | טוסט

 ,קטי'גול תיבמ 0קוו64|

 -טנרטניא תדלקמ

 רבכעו הידמיטלומ

 ,םייטוחלא הלילג

 ידי-לע ףראב וקוושי

 תדלקמה .קטייה תינלכ

 ההק תיווזב תבצועמ השדחה

 הדלקה רשפאל הרומאש ,דחוימב

 יקרפב םיבאכ עונמלו החונ

 תכרעמ תנקתומ רבכעב .םיידיה

 -במש ,הלופכ תיטפוא םינשייח

 ההובג המיגד תוריהמ החיט

 ריחמה | .תקייודמ | הלועפו

 .(מייעמ ללוכ) חייש 990 :למומה

 םישדח הידמיטלומ ינרקמ

 הידמיטלומה ינרקמ | ינש

 בוליש םיעיצמ 6גווטמ לש םישדחה

 .תיסחי םילוז םיריחמב הפי תונוכת

 ךומנ לקשמב ןייטצמ 1\-%1 םגד

 1א-7340) םגד .(דבלב ג"ק 2/7)

 ,וטזטס זושווו תכרעמ תא בלשמ

 הקזח הרואת תמצוע העיצמש

 .םיליגר 162 ינרקממ 25%-ב

 הנרקהל המיאתמ וזה המצועה

 ומכ ,םיראומ םירוזאב

 .ךישחהל תורשפא ןיאש תובישי

 ירדח

 הנוכתב םיכמות םימגדה ינש

 -וטוא ןוקית תרשפאמש ,א6/8ו0ח6

 םימרגנה הנומת יתוויע לש יטמ

 םהינש .תיתיווז הנרקהמ האצותכ

 רובע תוילטיגיד תואיצי םע םיעיגמ

 ,ואדיו תומלצמו ואדיו אסד

 רשפאמה ,ילטיגיד םוז םיללוכו

 49 יפ דע הנומתה תא ליפכהל

 .ירוקמה הלדוגמ

 היצולוזרב ךמות 1\-51 םגד

 תמצועבו םילסקיפ 800א600 לש

 .סנמול 1000 לש הרואת

 ןירקמ 1.-7340 םגד

 היצולוזרב הנומת

 0248768 | לש

 -ועבו | םילסקיפ

 לש הרואת תמצ

 ינשל .סנמול 0

 האישנ יקית םיפרוצמ םימגדה

 ראב וקוושי םהו קוחר טלשו

 .טרק ידי-לע

 ה גניטייר ש
 םיטרס
 רתויב םירכמנה 0/0-ה ירתוכ
 .חוס2סח.6סחו רתאב
 (בחד ךסמ) ןמרדייפס .1

 תפקתמ :םיבכוכה תמחלמ .2
 (בחר ךסמ) םיטבושמה

 (הכורא הסריג) תועבטה רש 3
 ,יט.יא 4
 הרודהמ) היחהו הפיה 5

 (תדחוימ
 25-ל ןוכנ תוריכמה תא ףקשמ גורידה

 .רבוטקואב

 1 הקיזומ
 לע הברה יכה ונגונש םירוטילקתה
 ,0060%016.600 יפל ,םיבשחמ
 םנימא ,דחפ םחווחפחו 5חסוע .1

 סנוטס גנילור ,םסחזע 11065 .2
 *לכ ,ואסוועעווופ .3
 ₪ הטפה ס[ 810060 10 (06 ₪680 .4

 יילפדלוק
 סנו'ג הרוב ,0סחוס הופ \וזו 6 .5
 22-ל ןוכנ הניגנה תא ףקשמ גורידה
 .רבוטקואב

 2 הקיזומ
 ,תששרב רתויב םירכמנה םירוטילקתה
 ,[61\טפו66סטח100ואח.6סחו יפל
 סקי'צ יסקיד ,זּוסחופ .1
 ןיטסגנירפס סורב ,דחפ ₪ופוחַפ .2

 סנו'ג הרונ ,ססחו6 הושבע \(ו!ח 6 .3

 רולייט סמיי'ג ,0סוסטסז ₪086 .4

 ה חטפה 01 81000 !ס 106 4680 .5

 יילפדלוק
 עובשב תוריכמה תא ףקשמ גורידה

 .רבוטקואב 25-ב םייתסהש

 םלאפ
 ,תוירלופופ יכה םלאפה תונכות

 .0|ו000:60חו רתאב

 ,אסהה 1.16 הפופ םוסווסחההק .1

 ילגנא ןולימ
 יפרג ךרוע ,5ווופז80זססח .2

 םלאפה תגוצתל
 ידומיל רזע -ילכ ,קפוחפסוז8 .3
 תוינק תמישר ,ווגח0ע5ה0קססז .4
 תיפרג הנכות ,[וזפ שופווסז 5186 .5
 25-ל ןוכנ תודרוהה תא ףקשמ גורידה

 .רבוטקואב

 םיקחשמ
 רתאב ,םיירלופופ יכה םיאומדה
 .60חו6500חו0וח לש תודרוהה

 הלועפ ,וחזסו דסטזחההוסח( 2003 .1
 לגרודכ ,זוחג 2003 .2
 הלועפ ,הזסחאהססו .3
 00108,  =סזס0: 8180% 8% קסוצה .4

 הלועפ
 הלועפ ,אס 0ח6 12095 =סזפשפז 2 .5

 25-ל |וכנ תודרוהה תא ףקשמ גורידה

 .רבוטקואב

 תונכות
 תודרוהה רתאב ,תומח יכה תונכותה

 .(30165.60) 20861 לש
 פ1!סו/פסה 43ח15 501960580 .1

 שופיח תנכות ,ש9ס961 .2

 םוקמ הנפמ ,063ח00ח09ז .3

 קסידב
 םירסמ ,+גחסס 8550000 .4

 םיידיימ

 ססס\ץ ₪8|!סושפסח 56/06ה58ש9ז .5

 עובשב תודרוהה תא ףקשמ גורידה
 .רבוטקואב 20-ב םייתסהש

 שופיח
 רתויב םיירלופופה םישופיחה

 .(/605.60חו לש שופיחה עונמב
 |וסושפסה .1

 005(ט895 .2

828 .3 

 היצמינא ,םזאָססחַפו| .4

 א .5
191/005 .6 

 0 תזו8ו88 .7

 קטחוקאוחפ .8

 םווזחסע 500815 .9

 \/5חוהַח10ח 5חוס6ז .0

 .עובשב םישופיחה תא ףקשמ גורידה
 .רבוטקואב 19-ב םייתסהש

 י.ש.

 טנופניאמ םישודיח

 הגיצה לארשי טנופניא תרבח

 יעוצקמ סנכ תרגסמב שדוחה

 -ישב םישודיח לש הרוש הכרעש

 לגדה תוריש .הלש תרושקתה יתור

 רשפאמ ,[ק אםא 566 ,שדחה

 תומרב עדימה תרובעתב הטילש

 (205 תכרעמ לש סושיי ךות ,תונוש

 .החטבא לש תונוש תומרו האלמ

 1 תותשרל קשממתמ תורישה

 רוחמת רשפאמו ,יזגחוש 3!86ע-

 לש ספה-בחור תושירד יפל שימג

 .ןוגראה

 שו | ,גצוהש ףסונ תוריש

 עיצמ (66ו0ה(66 1ה16חו61 /\6068)

 לש הרימש ךות ,תלהונמ 1? תרובעת

 -ניאה רוביח ןיב תטלחומ הדרפה

 תוריש .טנ-ארטניאה תשרל טנרט

 -מתשמל דעוימ ,םואג| ₪אקז6 ,ףסונ

 רבחתהל םהל רשפאמו ,םידיינ םיש

 גויחב ,קוחרמ תינוגראה תשרל

 לבקל ,םלועב םוקמ לכמ ימוקמ

 .דועו םיינושל-בר הכימת יתוריש

 םא| :גצוהש ףסונ תוריש

 רושיקל תוריש ,םאקזשאא וש

 ,תולודג .תותשר ןיב ןמדומ

 ,םידחוימ םיטקייורפל םיאתמה

 ,םייקסע םיפתוש ןיב רשק

 תוכורעתו םיסנכ רובע תרושקת

 .דועו

 תצובק תולעבב ,לארשי טנופניא

 לש תימוקמה הגיצנה איה ,ןדרק

 יתוריש תקפסמה !ח101%6( 50% ןטסא

 .םלועב תונידמ 70-כב תרושקת

 תא הרבחה הגרדש הנורחאל

 םיבתנו םיגתמב הלש תיתשתה

 תרושקת יווק תקפסמו ,םישדח

 -מאב 45-155א!טק% לש ספ-יבחורב

 תיטפואה תרושקתה תיתשת תועצ

 .אוטס| תימי-תתה

 םינגנמ םג ,םיטילקמ םג
 קוושל הלחה טנגאמ תרבח

 םיילטיגיד םיפייט השימח ראב

 תונוכתב הכימת םע םישדח

 הקיזומ תניגנ ומכ תומדקתמ

 תיטמוטוא הטלקה ,א[83 טמרופב

 יסיטרכב שומיש ,תתנכותמ וא

 םימגדה .דועו ,םיינוציח ןורכיצ

 :םיטלובה

 אל דוע םירחתמה
 !? םירקשהמ ופייעתה
 תא םיענומ ויה םה ,ירמגל םיחוטש תמאב ויה םירחתמה לש םיכסמה םא
 .ךסמה לומ תופייעתהלו םייניע יבאכל תמרוגש ,תופקתשהה תעפות

 םירחא םיחוטש

 .09-9598898 :םיטרפל

.- 1 

 בלושמ פייט ,6טחוא \8-א1180 <

 6418 חפנב ןורכיז םע ,א[73 ןגנב

 18 דע רשפאמ .588 קשמימו

 ,תילנויצפוא הכרע .הטלקה תועש

 ירלולס הטלקה םאתמ ול הפיסומ

 חיש 990 רישכמה ריחמ .תירובידו

 ,הנכות ירצומ םוקילפא -וינ תוסחב ,8טפוחפפ8 8 תוחוקל סנכ
 .ביבא-לתב לטנניטנוקרטניא דיוויד ןולמב רבמבונב 12-ב םייקתי

 ,דיתעל הינבו םיגשיה ,ןוזח - עדימה תייגולונכט אשונב ןויע םוי ף
 לטנניטנוקרטניא דיוויד ןולמב רבמבונב 13-ב םייקתי ,א"ליא תוסחב
 .03-5140503 :םיטרפל .ביבא-לתב
 ןולמב רבמבונב 14-ב םייקתי ,סיירפמוק תוסחב ,יתנשה דנלרוב סנכ %

 .09-9598686 :םיטרפל .ןג- תמרב היבכמה רפכ
 ,לארשיב עדימ תוכרעמ יחתנמ תכשל ןוגראב ,וז-ב ישיש ןודעומ %

 :םיטרפל .ןג-תמרב היבכמה רפכ ןולמב רבמבונב 15-ב סנכתי

 -שויא תוסחב ,לארשיב שונא יבאשמ לוהינל 14-ה יתנשה סנכה
 רפכ ןולמב רבמבונב 20-ל 18-ה ןיב םייקתי ,שונא ירושיכ חותיפ
 .03-9500882 :םיטרפל .ןג-תמרב היבכמה
 25-ב םייקתי ,תניב תללכמ ןוגראב ,וי תיינופלט אשונב ןויע םוי %

 ,לייחה תמרבש (ס ןינב) ויז ילדגמב ,24 גרבנלו לואר 'חרב רבמבונב
 .03-6459009 :םיטרפל .ביבא-לת

 דוגאה ןוגראב ,עדיל עדיממ - ךוניחו םיבשחמ אשונב סנכ %
 דיוויד ןולמב רבמצדב 3-ל 2-ה ןיב םייקתי ,ךוניחלו םיבשחמל ילארשיה
 .210 החולש ,03-6133340 :םיטרפל .ביבא-לתב לטנניטנוקרטניא

 הכרעה ריחמ .חולשמו מי'עמ ללוכ

 .חייש 59 תפסונה

 -יגיד פייט אוה וגצסחוט 2132 <

 לוכיש ,הטלקה תועש 16 דעל ילט

 .דיינ ןוסחיא יעצמאכ םג שמשל

 תונוכת ,ןורכיז 32א18 םע עיגמ אוה

 םיחוטש תמאב
 !ירמגל

 65500 חח 8
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 תומגמ םירת

 -מוטוא הטלקה ומכ

 3 ,רובידל הבוגתב תיט

 -שפא ,הטלקה תויוריהמ

 העש יפל תונכת תויור

 :ריחמה ..דועו ,ךיראתו

 מ"עמ ללוכ) חייש 0

 ותואמ 1216 םגד .(חולשמו

 תומוד תונוכת קפסמ ,ןרצי

 רתוי רצק הטלקה ןמז)

 לש ריחמב (ןורכיז תוחפו

 .דבלב חיש 5

 אוה אוק 13000 5

 דעל ילטיגיד פייט

 ,הטלקה תועש 2

 3 ןגנב בלושמ

 םע עיגגמ אוה

 ,ןורכיז 8

 ₪88 | קשמימ

 יסיטרכל ץירחו

 גוסמ | ןורכיז

 השיש | אש

 ,רזיילוקא יבצמ

 קיספהל רשפא יא

 השקש יוור קושל םיפרטצמ ינוס לש םישדחה וק3-ה ינגנ ינש

 .ח"ש 400-ה וקל תחתמ השלג רבכ ולש הסינכה תמרשו ,וב שדחל

 לודג םוכס לש האצוה קידציש עיצהל הקינורטקלאה קנע לוכי המ

 ?השולש וא םיינש יפ

 לוז 0-04501 ,ינשה םגדה) םהיניבמ רקיה ,ם-6001 תא ונקדב ונחנא

 הפהפיו יטקפמוק ןגנ והז .(תונוכתהמ קלח רסח לבא ,ךרעב שילשב

 אוה הפ ונל תרכומ ינוסש המ וליאכ הארנ ןושאר טבמב .תועדה לכל

 הביס ומכ הארנ אל אוה ,דאמ ךשומ תמאב אוהש תורמלו - בוציעה

 .ונתעד תא הניש ףסונ טבמ .םלשל תקפסמ

 -ילקתב ךמות אוה .דאמ הנטק היצסנס םנמא אוה פ-0401 ,ריינה לע

 ל

 השולש םנשי .(שורדש הממ רתוי הברה םתס הזש) 16-310אט05 לש

 םייטרדנטס העמשה יבצמ רסירת דועו ,שארמ םיתנכותמ לילצ יבצמ

 תויצאירו ינימ לכו ,םיריש 32 דע לש תונכת ,הפסספו ,חפחססחח) ידמל

 ו

 תויקית ןיב העונתה .וניארש הבוט יכה הרוצב השוע אל אוה הז תא

 אל אוה ,תאז תמועל .דומיל טעמ תשרודו ,תלברוסמ תצק םירישה

 .העמשה תומישר רוציל רשפאמש ווּגט ןקתב ךמות

 ינוסש היגולונכטב ,קוש-יטנא יבצמ ינש םה רישכמה לש טלוב קימיג

 ,המידק םינותנ אורקל אוה ,דימת ומכ ,ןויערה .6-קזסופסווסח הנכמ

 תא עטוק לוטלט ובש הרקמב םשמ אורקלו ,םטווסז-ב םתוא ןסחאל

 םיכמות םוחתב םייסיסבה םירצומה םג .רוטילקתהמ הליגרה האירקה

 רפסמל םיעיגמ רתוי םירקי םירצומו ,קוש-יטנא תוינש 50-ב םויה

 5חסס6) תוששואתה החיטבמ אלא ,המוד ןותנ תנייצמ אל ינוס .תוקד

 הל ונשרדנ אלש אוה ןיינעה .םירחא םירצוממ 10 יפ הריהמ (חפססצפח/

 תא .ריש ףא לש הניגנ עוטקל ונחלצה אל וניסינש המכ לכ - ללכב

 .קיספהל רשפא יא תמאב הזה ןגנה לש הניגנמה

 "טלש"ה אל םג .שדחה ןגנה תא שוכרל הביסה הניא וזה הנוכתה לבא

 םגדב םימייק םניאש) 1וחפ סטו-ה תאיציו תדרפנה \סס-ה תגוצת םע

 הזש לככ ,הזה הרקמב ינוס תונקל תירקיעה הביסה .(בגא ,1

 .תוכיאה איה ,שודנ עמשנ

 יי ב יי

 םיקיספמ וא הרוצ םידבאמ ,תוריהמב םילבתמ ,םיפשפתשמו םיטבחנ

 רישכמה .הינזואו שד ןופורקימ

 4א1.1א11.3  :דחוימב יטקפוק

 אל) דבלב םרג 62 לש לקשמו ,מייס

 :ריחמה .(ג. תוללוס יתש ללוכ

 .ח"יש 0

 ,סאודטשמ כופווג| /4טשוס ]געז <

 ,דחוימב יטקפמוק 1/3 ןגנ

 לקושו תיצממ רתוי טעמ לודג

 -צמאב לעפומ אוה .דבלב סרג 0

 קיפסמ ,תחא ג תללוס תוע

 64/18 סע עיגמו הטלקה 4-כל

 .(חולשמו

 וצוצו.חוא8.00.1] :םיטרפל

 םינגנ ןיבל וניב םיוושמשכ ,אליממ .דורשיש ןגנ ומכ הארנ ס-6401 .לועפל

 םילוע רבכ םה םגש ררבתמ ,םיעודי תוחפ םינרצי לש תומוד תונוכת ילעב

 ירחא רגפתי אל ןגנהש תוחפל זא ,םלשל רבכ םאו .ח"ש 400-מ רתוי הברה

 ,תחבושמה שונאה תסדנה ,תנייוצמה לילצה תוכיא תא הזל ופיסוה .םיישדוח

 הזש קר יאוולה .ונתשה אל ינוס תונקל תוביסה .וענכתשתו ,חונה דועיתהו

 ילילג יקוש .לוז רתוי תצק היה

 50הְצ 65 \\ס!אחוסח 0-630]
 4: ךלשרצ -

 םרג 210 ,מ"מ 161א26.3 א130.3 :לקשמ/תודימ

 .אוס3 ,ס2ה 1 ,וס3 דּבַח, 00 הטסוס ,16-310אטק8 ךמות :תוירקיע תונוכת

 ,םירישל תונורכיז 32 ,העמשה יבצמ 11 ,לילצ יבצמ 3 :תופסונ תונוכת

 .6-קזסו90000ח ,תדרפנ ספ תגוצת + טלש ,םיוות 2810 00 תגוצת

 שח 0 ,תוינזוא :תואיצי

 חוכ-קפס ,תונעטנ אג תוללוס 2 :למשח תקפסא

 ספ תועש 32 דע ,\וופ3 תועש 24 דע :הללוס ןמז

 .תוחפו ח"ש 1200-כב אוצמל ןתינ .ח"ש 1550 ןוריחמה ריחמ :ריחמה

 דאמ בצועמ ,תנייוצמ לילצ תוכיא ,הלועמ רומיג :דעב

 הדימה לע רתי ינשדח אל ,רקי :דגנ

 ףסכ הלועש תוכיא :הנותחתה הרושה

 יבצמ השימחו 162 גצ ,ןורכיז

 984 וא חי""ש 738 :ריחמה .לילצ

 מי"עמ ללוכ) 128א18 םגדל חייש

 ו-ו /גדוצכוצ יכסמ קר
 יירסגל םיחוטש תכואב

 םייניעב םכילע םידבוע רוצשה לכו

 ךסמה ירוחאמש תיגולונכטה הכפהמה
 ,6ז-ה יכסמ לש אבה רודה תא הגיצמ זו זחסא יכסמ תר( ' 0

 םיחוטש תויהל םירמייתמ קרש ,םירחתמ םיכסמל דוגינצ]
 תאזו ,םינפכמ ןהו ץוחכמ ןה םיחוטש ואזחסא יכסמ , רמג ] י 7
 םא זא .16 תודבעמב החתופש תידוחייה היגולונכטל תודוה
 לע ךל ,תמאב תמלשומ הנומת תוכיאמ תונ היל הצור התא
 חוטש :םינפ חוטש :ץוח !םלועב םידיחיה םיחוטשה םיכסמה

 פיד סיפוא :ב גישהל ןתינ

 .י.ח תצוכק
 ו-ו /\ד +3 לארשיכ 16 תגיצנ . -

 ק ,םיכשחמ דיתע ,ירפ-יטויד לאקס ,קט-"ה לאקס ,באלק סרכינוי ,םיבשחמ גאב ,\

 550 א6 חג א דז\חוטזסח
 6 פז

 לוגע :םינפ חוטש :ץוח ילילג :םינפ חוטש :ץוח

 .תורחבומה םיבשחמה תויונחכו םיבשחמ רימש ,סומסו]

 51060 ת 3
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2 

 הירוטסיהה ,רצומה ,הרבחה | +

 השדחה הלעפהה תכרעמ

 ם לו ע ה
 םישדחה םירצומה תשולש

 ?םיזרכמ וא םישמושמ

 םירחאה םירישכמה

 םינש שש ירחא

 טעטכ ןוטלש לש

 קושב רערועמ יתלב

 תוכזב רקיעב ,דיה-ףכ יבשחמ

 ,רתוי ריהמ ,רתוי טושפ" וטומה

 בוש תאצוי קס|חו תרבח ,"רתוי לוז

 ₪ םיפקות הלש םישדחה םירישכמה תשולש .ברקל

 | םירחתמהמ דחא לכ חצנל הפיאשב ,תונוש תותיזח שולשב

 ,קסוחו-ב םירמוא ,דחא םוי .ולש הירוטירטב םיילאיצנטופה

 םש היהנ ונחנאו ,ק6-המ רתוי ץופנ היהי דיה-ףכ בשחמ

 ןיזגמח%
 1002 ובמבונ

 -פסו תועומש טעמ אלו ,הייפיצ הברה ירחא

 רבוטקוא ףוסב ?וחו תרבח הזירכה ,תויצלוק

 דיה-ףכ יבשחמ לש םישדחה םימגדה תשולש לע

 תא םיגיצמ םישדחה םימגדה .םלאפ תחפשממ

 ידכ ךות ,םוחתה לש היצולובאב שדחה בלשה

 ,הידמיטלומה תיזח :תותיזח שולשב הפיקת

 -דהמ דחא .םיריחמה תיזחו ,תירלולסה תיזחה

 הלעפהה תכרעמב שומיש הנושארל השוע םימג

 -ולונכטב טוחלא תרושקתב ךמותו ,ג!05 5

 הנושארל שיגפמ ינשה םגדה .םוטטוטסוה תייג

 תרושקת ןיבל תינבומ תדלקמב שומיש ןיב

 ,ישילשה םגדה .הינופלט ישומישו תירלולס

 תעדויו קפודה לע עבצא תרמוש הרבחהש הארמ

 ריחמ :םישמתשמה לש םמודה בורה שפחמ המ

 .יביטקרטא

 -תהו ,תושדחה תויגולונכטה ,שדחה בוצימה

 תעדוי 4!₪-ש בוש םיחיכומ ,שדחה רוחמ

 םידפסהה לכ ירחא ,בושו .תנווכמ איה ןאל

 ףוקתל החילצמ וזה הרבחהש הארנ ,תרוקיבהו

 ,ילוא ,ךרדב םינוכנה םינוויכהמ קושה תא
 שש .תופסונ םינש רפסמל וב הטילשה תגשהל

 עגרו ,ןושארה םלאפה תא הגיצהש ירחא םינש
 ,שדח ןדיעל סנכנ דיה-ףכ יבשחמ םלועש ינפל
 .ליחתה לכה הפיאמ רכזיהל ןמוה הז

 םימדוקה םיקרפה ריצקת
 -ארה תודיחיה ולחה 1996 לירפא שדוחב

 ץווסו 1000 תרדסמ דיה-ףכ יבשחמ לש תונוש
 ,םויה .רבדל םיעגושמ רפסמ לש סהידיל עיגהל
 גזע" תיעוצקמה הגעב םינוכמ ולאכ םישנא
 וניניב .םיעגושמ םתס ויה םה ,זא ."/אטקוט*
 םג ודי-ףכ בשחמ םע תושעל רשפא רבכ המ -
 ופיצ אל הזה בשחמה תא ואיצמהש סישנאה
 .ידמ רתוי רוכמי אוהש

 דא ,קוחח 6סווקטוההפ הרכמ 1996 ףוס דע
 יצחמ תוחפ אל ,05 םטטסווט לש תב תרבח

 דעיהמ השיש יפ .רישכמה לש תודיחי ןוילימ
 יבחרב םינותיעו ,תע-יבתכ .המצעל הביצהש
 תוחפ אל הלש רצומלו הל וקינעה םלועה
 ירחא .תיגולונכט תונייוצמ יראתו םיסרפ 21-מ
 קגוזח השלח ,חטשב םישדוח השישמ רתוי תצק

 ןיזגת ה

 ,בייהראב דיה-ףכ יבשחמ קושמ 70%-כ לע
 םירכומו םיקיתוו םירצומ רוחאמ הריאשהו
 םג .5גזק 2גטזטפ-) 117 (0מוחו00 ,9וסח ומכ

 תכרעמ םע םוחתל זא הפרטצהש ,טפוסורקימ
 .רוחאמ קחרה השדשד ,ואוווטסוצג 0₪ םשב

 ףדועמ התנהנ אלש ,שגוזח .לק היה הזש אלו

 םייקוויש םיכלהמב טוקנל הצלאנ ,םינמוזמ

 רבוטקואב שחרתה הזכ דחא ךלהמ .ןפוד יאצוי
 רקחמה תצובק לש םויזופמיסב ,הנשה התוא
 ץגוח .וטלא ולאפב םייקתהש רנטרג ץועייהו

 ינעוצקמ 5000 לכ תא "וטו ירישכמב הדייצ
 שמתשהל סתוא הדדועו ,סנכל ועיגהש 11-ה
 םושירו ןמז לוהינל ,תואצרהה ךלהמב םהב

 ושכר סנכה יאבמ תיצחמכ .תורעהו תורוכזת
 .רישכמה תא רבד לש ופוסב

 םלאפה ימגד לש החלצההש קפס ןיא לבא

 הסיפתלו רצומל לכ םדוק הרושק ,ויתורודל

 תלבוקמה השיגה ,קווט( 1000-ל דע .וירוחאמש

 רתויש המכ דיה-ףכ בשחמל ףוחדל התייה

 הכימת ,תודלקמ ףיסוהל ,םימושייו תונוכת
 ץגווו-ב .םיינוציח םינקתהו לודג גצ ,םינקתב
 לע שגד םישל וטילחה םה :תרחא ובשח

 לככ ןטק רישכמ לע וכלה .םוילמנימה ,תוטשפה
 ,הלעפהל הטושפ הלעפה תכרעמ םע ,רשפאה
 וו יכ רמול רשפא דבעידב .יביסרגא רוחמתו
 אל העדיש היישעתב הדיחיה הרבחה התייה
 םג אלא די-ףכ בשחמב תויהל ךירצ המ קר
 .אל המ

 הלרדעסה הרידגה 1996 ףוס תארקל

 בושחמ תיירוגטק ןוקיליסה קמעמ הריעצה
 תוחיכומש םסק תואחסונ לש הרדסו ,השדח
 זאמ ופלחש םינשה ששב .סויה דע ןמצע תא
 .תונוש תוכופהתו םיגוזימ ,םילוציפ הרבע איה
 וכפה ,הלש רצומהו איה ,רבד לש ופוסב לבא
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 תורחא תופרופטלפ
 וכו 5706 ,ל00691 חטא
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 ?יל ןיאש הל שי המ | ו5 ב |

 תייווח החיטבמ ₪9וח05 5 השדחה הלעפהה תכרעמ

 :םיירקיע םירושימ השולשב ,ונרכהש וזמ הנוש שומיש

 .החטבאו תוירושיק ,הידמיטלומ

 יל

 היצולוזר) פח ס6וחווטסח תייגולונכטב עבצ תגוצתב הכימת

 המיגד תוכיאב ינופואירטס וידוא ;(עבצ טיב 16 ,0

 תותואה דוביע תונוכתל הקודה היצרגטניאו ;טיב 16 לש

 םע בולישב .גחוו ידבעמב תובלושמש (פ50) םיילטיגידה

 היהי ןתינ ,ל"נה לש תיתועמשמ הובגה דוביעה חוכ

 תניגנל ₪905 5 יססובמ םלאפ ירישכמב שמתשהל

 .דועו ,ואדיו תגצה ,הקיזומ

 דחאכ עדימה תחטבא םוחת תא התהיז םגוח .החטבא

 ילהק ךותל ךרד הל חתפת םהב העקשהש ולאמ

 םינותנ תרושקתב תכמות ש3וח05 5 .םיינוגרא םישמתשמ

 תויצקזנרטל םילוקוטורפבו ,עפא תועצמאב תחטבואמ

 עונמ םע העיגמ םג איה .זו5-ו 58+ ומכ ,תוחטבואמ

 הקישהש חותיפה ילכ .טיב 128 תוחתפמ ססובמ ,הנפצה

 יוהיז יעצמא לש חותיפ ורשפאי ,השדחה תכרעמה םע

 .םלאפל םישדח םיירטמויב

 ו

 ינקתב תימוקמ טוחלא תרושקתב תכמות ק9ו₪05 5

 תחא .8וטפוססוח תטישב םירצק םיחווטל טוחלאבו ,1

 ,תירלולס תוירושיקל הכימת תקפסמ ,הלש תובחרהה

 םירישכמל סיסב שמשל וזה הלעפהה תכרעמל רשפאתש

 .2.5/86 תורודמ םיירלולס
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 ירחאו ,םלועב רתויב םירכומה םיגתומה דחאל

 האגתמ ?ג|₪ תודיחי ןוילימ 24 לש הריכמ

 ,ףסונ רישכמ רוכמל הכישממ איהש ךכב סויה

 .תוינש שש לכב ,סלועב והשפיא

 הסיפתב ןומט דוסה

 רתוי דוע םיעיתפמ םיארנ הרבחה יגשיה

 הכורא-אלה הירוטסיהה לע םילכתטמשכ

 .התכז םהל םידפסהה ללשב םירכזנו ,הלש

 ,360%1 תרבח ידי-לע השכרנשכ ,1998-ב רבכ

 שיש העקשהב רבודמ יכ םיטסילנאה וריעה

 עקר לע דחוימב - ןוכיס לש םייוסמ םרוג הב

 תא ףוחדל ,טפוסורקימ לש םיצרמנה תונויסנ

 םייתנש .הקינורטקלאה ינרציל \/וחשטושצ ₪

 הרחתמ המצע תא האצמ םלאפ ,ךכ-רחא

 תכרעמ לש רתוי תרגובו השדח הסריגב

 דנהו ינוס לש םלאפה ימאותבו ,וזה הלעפהה

 היהש הממ רתוי םייביטקרטא וארנש גנירפסד

 ,ן\טופטקט-ל התוא וושה ,וישכע .עיצהל הל

 לצנל וליכשה אלש תורחא תורבחלו ,\קקוט-ל

 קוחלו ,ןמזב ןהלש םייגולונכטה תונורתיה תא

 .קושב ןתזיחא תא

 קוח ,רתוי הובג ,רתוי רהמיי לש הפוקתב

 טושפיי לש השיגב זוחאל הכישמה קומו ,'"רתוי

 -ווישה אמסיסה) "רתוי לוז ,רתוי ריהמ ,רתוי

 הבישחה תא םצעב הפקישש ,הרבחה לש תיק

 תורחתמה .(הלש םירצומה ירוחאמ תיתימאה

 ,טלקהו הגוצתה תויגולונכטב תונורתי וגיצה

 יעצמאב ,תרושקתו הידמיטלומ בולישב

 הרבחכ דימת העדונ םנמא גו .הבחרהה

 ירחא קר תושדח תויגולונכט בלשל העדיש

 -ומה לבא .םהל ןכומ היה קושהשכו ,ולישבהש

 הזרכהה יכ םיעד ימימת טעמכ םעפה ויה םיחמ

 ידמ טעמ היהת ,אובתשכל ,?ג1₪058 5 לש

 .ידמ רחואמו

 החילצה לבא תויועטמ הפח התייה אל וזה

 הדהאב התכו איה - רתוי בושחו ,עיתפהל םג

 -ותיעהו םיחתפמה ,םישמתשמה לש ןומאבו

 איה ,2002 ףוס תארקל ,ךכו .תיגולונכטה תונ

 הלעפהה תכרעמ :קושב יטננימודה חוכה ןיידע

 איהו ,דיה-ףכ יבשחממ 64%-ב תנקתומ הלש

 לכמ רתוי - 34% לש קוש חתנב הקיזחמ המצע

 \/וח6סואצ יססובמ דיה-ףכ יבשחמ לש םינרציה

 .דחי םג 3/0

 לע תורבדמ 2002 ףוסל תויזחתהמ קלח

 21 לבא .דיה-ףכ יבשחמ תוריכמב הלק הדירי

 ךישמת ,ןותימה יאנתל המצע תא המיאתמש

 ילוא ןכלו ,רתויב םילוזה םירצומה תא עיצהל

 םישמתשמל .הלש קושה חתנ תא לידגהל םג

 עיצת איה ,םלשל םינכומש ולאלו ,םימדקתמה

 -לומ תונוכת ,תמדקתמ הלעפה תכרעמ וישכע

 .תיטוחלא תרושקתו הידמיט

 דיה-ףכ בשחמ תא האיצמה אל וזה הרבחה

 .ורובע קוש הרציש וז קפס אלל איה לבא

 בלה ישחרל הניזאהש םושמ ,לכמ רתוי ילוא

 איה ,םעפה םגש דאמ ןכתיי .םישמתשמה לש

 הירחא ףוחסל הל רשפאיש ,ןוכנה יותיעב הרחב

 .תפסונ םעפ קושה תא

 קוש לע קר רבודמ אל ,ןיבהל בושח ,םעפה

 ילעב ,םיבלושמה םירצומה .דיה-ףכ יבשחמ

 םידמעומ םה ,ירלולסו םלאפ לש תונוכת

 והז .ידיתעה ירלולסה קושה שוביכל םיריבס

 המ לודג ,םיבר תנעטל ,ולש לאיצנטופהש קוש

 .ישיאה בושחמה לש

 םישדחה םירישכמה

 לש םישדחה דיה-ףכ יבשחמ תשולשמ דחא לכ

 םירקיה םירישכמה ינש .הנוש תיזח ףקות ץיגוזח

 השדח םימגד תרדס םיחתופ ,רתוי םימדקתמהו

 רישכמ אוה ,1 םגד ,ןושארה .זטחפצוטח םשב

 ןושארה םלאפהו ,דאמ בצועמו דאמ ריהמ

 והז .קגוומ05 5 הלעפהה תכרעמ לע ססובמש

 הפי הרחתמש תיגולונכט תוינכדע גיצמש םגד

 רישכמ אוה \/ םגד .קטטא6ו6 ירישכמ לש ווב

 הווהמו ,רבד לכל ןופלטכ םג דקפתמש ,ירלולס

 תורבח לש םימכחה סינופלטה לע רישי םויא

 גצה םע םיעיגמ ,הלאה םימגדה ינש .רלולסה

 .והשלכ די-ףכ בשחמב םייקש רתויב בוטה

 השדח הרדסב ןושארה אוה ישילשה םגדה

 לע דמלמ - דבלב 5100 - וריחמו ,2ג6 םשב

 ויהי ולא .דיתעב וזה הרדסה ונל עיצתש המ

 ,דאמ םיילנויצקנופו םיטושפ ,םילוז םירישכמ

 ןיזגמ +

 הגטמל ע'גהל 'דכ

 םידי'נה םלוע לש םיעוצ'בה תגט
 חוש 6ווגמזה 4 77000550 - 2.0 7

 15.1" קנע ךסמ
 תופ ןנוכ

 256 8 פע ןורכז

 מה םיבשחמה תויונחבו קירטקלא םקש ,רוטס ןורוינ תשרב גישהל
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 סנכיהל הסונמ אלו שדח להק תא ונימויש

 .דיה-ףכ יבשחמ םלועל

 לש בוציעב אוה ןיעל רתויב הארנה יונישה

 יבוציעה וקה תא רבושש ,םימגדה תשולש

 םייתועמשמה םייונישה ינש לבא .םדוקה

 ,דבלב דטחָטצושח 1 םגדב םיאצמנה ,רתוי

 השדח הרוטקטיכרא-ורקימב שומישה םה

 .השדח הלעפה תכרעמבו

 תגומ 08 5 השדחה הלעפהה תכרעמ

 שדוחב הפשחנש (תרגסמב הבחרה האר)

 םירופיש לש בחר ןווגמ תללוכ ,הנשה ראורבפ

 הרמוחב הכימתה לש תיתועמשמ הבחרהו

 תכרעמה לשו הזרכהה לש תבחרנ הריקס)

 .(הנשה \רמ ןויליגב ונמסרפ

 ,םישדח םידבעמ לע תוססבתהל רבעמה

 הרחב הרבחה .?ג!חו רובע שדח ךלהמ אוה

 ,הלורוטומ לש טיב 16-ה ידבעמ תא ףילחהל

 תרצותמ ,ג8%| תרוטקטיכראב 32 ידבעמב

 סטנמורטסניא ססקטו הלורוטומ ,לטניא

 ,"א םלוסב" הבתכה האר אשונב הבחרהל)

 םישדחה סידבעמה .(ילוי ןויליגב המסרפתהש

 םישרמ דוביע חוכ םיאבה םימגדל וקפסי

 ייח תא ךיראתש ,הכומנ היגרנא תכירצ דצל

 םיעוציב איה תידיימה תועמשמה .הללוסה

 ?גווו תרבחו ,םישדח םימושיי ןווגמו םירפושמ

 רשפאתש ,הרוחא האלמ תומיאת םג החיטבמ

 םידבעמה לע םינשיה םימושייה לכ תא \ירהל

 .השדחה הלעפהה תכרעמו םישדחה

 ,השדח אלש תורמל ,תפסונ הבושח הנוכת

 -קתב 'טוקצוטח / םגד לש הכימתה איה

 הנושארה םעפה אל וז .תירלולס תרוש

 םימגדה דחאב וזכ הנוכת העיצמ ?ג|זח-ש

 רבכ טוחלא תרושקתב הכמת איה .הלש

 הב | היגולונכטהש תורמל) ג]ח 7-ב

 ,טסקטה תרהט לע התייה ,0. ,השמתשה

 הפילחה איה דקתשא .(דאמ תלבגומו תיטיא

 תונוכת עיצהש ,ו705 םגדב הזה רישכמה תא

 םייתוהמ םירופיש ללכ ,תובחרומ טוחלא

 .85 גוסמ הבחרה יסיטרכב ךמתו ,בוציעב

 ,רתוי רגוב רצומב רבודמש הארנ םעפה לבא

 .ןזואמו ןוכנ תונוכת בוליש םע
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 רתוי טושפ | דטחספושח

 ךטחקצו6ח 7 םגדל דוגינב

 ססובמ \\ םגד (ןלהל האר)

 ךטתַקפ695 א ?31₪0% הלעפהה תכרעמ לע

 בוט תאצוי ,זותפפוטח \\ לש תדלקמה םג

 ירישכמ לש תודלקמל תשקבתמה האוושההמ

 אילפהל החונ איה 0

 ילעב םתא םא וליפא -

 רחאל .תומשוגמ תועבצא

 אל שומיש לש העש עבר

 סוסזסוג םזססחטה\| 33/2 :דבעמ

 סזגפסחפג]| דבעמו לע 4.1

 -בהמ .הלורוטומ לש 33

 םצעב ךייש אוה וזה הניח

 ,םלאפ ימגד לש םדוקה רודל
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 קפוו05 4.1:

 םרג 170 ,מ"ס 12.27.16 >

 .עבצ טיב 16 0

 תנעטנ רמילופ-ןוי-םויתיל תללוס :למ

 תדלקמ ,םפפט ,טרח :טלק יעצמא

 רשפא ךיא ןיבהל ונחלצה

 .תרחא ללכב | דילקהל

 השיג תרשפאמ תדלקמה

 רייהמ דחא לכל הריהמ
 5ס/אואוס ,םודארפניא ,ט58 :םיקסמימ

 תורחא תוניחב הברהמ לבא

 דיה-ףכ יבשחממ דחא והז

 .םויה רתויב םימדקתמה

 השקש בוליש עיצמ \/ םגד

 ,320א320 היצולוזרב עבצ תגוצת - וינפב דומעל

 תדלקמו ,1/075\08 תטישב תירלולס תרושקת

 תיבמ דוטט ירישכמ לש וזל תצק המוד ,תינבומ

 יוגצג יסיטרכב הכימתה םע בולישב .גנירפסדנה

 "פרו ,תנייוצמה שונאה תסדנה ,50/א[א16 גוסמ

 ,חונ רישכמ והז ,םימושיי לש בחרומ ראוטר

 .דחוימב םישרמו ישומיש

 קפס אלל אוה ,1 םגד לש הול ההוה ,גצה

 -כמב עבצה גצל לגרתהש ימ .תיזכרמ היצקרטא

 םישדחה עבצה יגצש אצמי ,ינוס לש 616 יריש

 הארנכ רושק ןיינעהמ קלח .וילע םילוע 18 לש

 תייגולונכטב שומישל םג ילואו ,םיטנופה תפלחהל

 המודב) תויתואה תא ייהקילחמ"'ש ,אחו ,ג1:8%:מ8

 .(טפוסורקימ לש שווזעְא6 תייגולונכטל

 85/0085 :תוירוקיק

 5539 :(ב"הרא\

₪ 

 םג הפיסוה 74[ .םימוש

 ללוכ ,םיידועיי רוציק ינצחל

 8סא" = ןונגסב | רותפכ

 ,\/וחשסוא< לש | "[כטצ\וטק

 ךסמל שמתשמה תא תחלוש וילע הציחלש

 תדלקמב המוד הנוכת ,האוושה םשל) החיתפה

 .(םירותפכ ינש לע השקה תבייחמ ,דזטס לש

 תמייקש ,ואה  תדלקמל הבושח תפסות

 םשב שדח טלק יעצמא אוה ,1 םגדב םג

 יביטיאוטניאו חונ ,ריעז קיטסיו'ג ןייעמ ,ם4

 םימושייב ותועצמאב טוונל ןתינש ,שומישל

 .עגמה טע לש עויס אלל םיטירפתבו

 םע דחוימב חונכ הלגתמ ₪7₪6-ב שומישה

 רפסב טוונל ,לשמל ,ןתינ .הינופלטה תונוכת

 ונבהא .תחא הציחלב גייחלו הנבומה םינופלטה

 תא םג בלשל ונלוכי הבש תולקה תא דחוימב

 ,ליגר ירלולסמ 08%א//0785 סיטרכב שומישה

 תחיש םויקל ליבקמב שולגל תורשפאה תאו

 תונוכתב שומישהש אוה דיחיה ןורסחה .ןופלט

 תישיא תירוביד תועצמאב השענ היינופלטה

 .דבלב

 .וחטאוטו \/ ,םירכומה םימושייה לכל ףסונב

 שדח ןפדפד ,תונומתב הייפצל הנכות םע עיגמ

 עטטטחוטחוג תנכות ,ןופלט ןגייח ,ו\טט קוס םשב

 םילכו 018  ימושיי םע ןורכנסל ד 6

 בולישה תא םימילשמ וללה םימושייה .םיפסונ

 ,הזה רישכמב תונוכת לש ןייוצמ ךא טושפה

 -שפאה םיחקלה לכ תא סשיי וליאכ הארנש

 .גנירפסדנה לש םייטוחלאה םירישכמהמ םייר

 תורחת הווהמ אל םכח ןופלט ףא ,ןבומכו

 .הזכ רישכמל

 ןיזגמה4

 ומחוז 11. זז ₪51 מה ה 050

 6ס-חטע/ זוט6ש =ח40-ב (\/!5-םכ40/
 7,2008/506. (48%) ווחווחפ | 4 48%16א48א 5
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 רקי רתוי המ
 ?בועחמ וא הבק

 רווחו

 המ סו
 דבעמ םע אשוואסא בשחמ

 !ח(6| קסחטהו 4

 ח"ש 1%

 רתוי ריהמ | דטחפ5ז6ח ז

 קפס אלל אוה 'זטתעצוטמ 1

 םישרמהו םדקתמה םלאפה

 והו .הכ 'דע וניארש רתויב

 תגוח לש ןושארה רישכמה

 -ארהו ,741ומ0% 5 לע ססבתמש

 -טיכראב דבעמב דייוציש ןוש

 םגד הז הרקמב ,4אא| תרוטק

 ך6אאא תרבח לש |112/)44-ה

 .[חוזטתושח|8

 -ושמ הידמיטלומ תולוכי קפסמ הזה בולישה

 ,םינבומ לוקמרו ןופורקימב תורזענש ,תורפ

 עבצ גצו ,תוינזואל תינופואירטס האיצי

 ןאכ םג .א םגדב ומכ ,ההובג הנחבאב

 ,76 הנבומה קיטסיויגה תא אוצמל רשפא

 תורשפאו 8!טשוטסוג תרושקתב הכימת םגו

 וא ,בשחמה סע יטוחלא ןורכנסל הב שמתשהל

 .טנרטניאל הכרדו תשרל יטוחלא רוביחל

 תלוג ,ןיידע ,תומדקתמה תונוכתה תורמלו

 ולמע ?|₪ יסדנהמ .בוציעה איה תרתוכה

 ,שדחה רישכמה לע הנשמ הלעמל ךשמב

 המ .ידוחיי הארמ לעב רצומ חוקרל הרטמב

 ,(מי"ס 10.2א7.5א1.5) ריעז רישכמ אוה לבקתהש

 1608 :ןורכיז

 20023 רבמבונ

 ךטמַק8%9ם 1
 .דפאה5 !חפוהוחוסח!5 | 1442 :דבעמ

 .קפוח05 5 :הלעפה תכרעמ

 םרג 157 ,מ"ס 10.227.5א1.5 :לקטמ [תודימ

 עבצ טיב 3208320, 16 :3:ובת

 קו ,טרח :סלק יצבמא

 תללוס :למסח חקפסא

 תנעטנ רמילופ-ןוי-םויתיל

 50/0000 ,םודארפניא ,ט58 :םוקשמימ
 וטסוח :תוירופיק

 ב

 ,םינדועמ םיווק לעב

 דיה-בתכ יוהיז חטשמש

 תעשב ףשחנו רתסומ ולש

 תכישמ ידי-לע ךרוצה

 .ןותחתה וקלח

 ,הזה בוציעל .תחתמ

 םיגשיה המכ םירתתסמ

 אל םימישרמ םיינכט

 לש םיעוציבה .תוחפ

 תמאב סה זטחפגוטח 1

 יתלב הרוצב םיהובג

 תוכזב הארנה לככ ,הליגר

 תולוכיל הלעפהה תכרעמ לש רתוי הבוט הריפת

 תססובמש 70086126 2002-ל האוושהב ,דבעמה

 לכב אטבתמ הז .לטניא לש 856916 ידבעמ לע

 ,םהיניב רבעמ ,םימושיי תצרהב - םישומישה

 ףרהכ השענ לכה .טסקט תנזהו תונומת תחיתפ

 .אילפהל הקלח הרוצב ,ןיע

 ילכ לש האנ רחבמ םע עיגמ םג דטחַפאוטח 1

 העמשהו הטלקהל \טוטט או6חוס :םישדח הנכות

 /\ז0801 ;תוילוק תורוכזתו לוק יצבק לש

 הריציל \!טפו!טסט ;תונומתב הייפצל ווטש

 ;םינותנ יסיסב לש הריהמו הלק

 ]חו \\טס םזסועצטז ;?כז: יצבקב הייפצל

 הכימת םע אלמ טנרטניא ןפדפד אוהש ,קזס

 תנכות ,/6ז94א₪8ו| ;תואלבטו תונומת ,1גוג-ב

 -ובשח ןיב ןורכנס תורשפא סע ינורטקלא ראוד

 ימושיי םהש ,₪!טטטסגז6-\ 8]ט60041 ;םינוש תונ

 טסקט תועדוה תרבעה םירשפאמה ,₪1טטוטסו]

 .םלאפ ירישכמ ינש ןיב םימישרתו

0 

 טוסו! םזמָחסחפה)| 1640 :דבעמ

 קוח05 4.1 :הלעפה תכרעמ
 רתוי לוז | ?וז6

 הרואת אלל ,רופא ינווג 16 :ה:וצח 5 1

 20/8 :ןורכיז

 = טרח גטלק יעמא
 םודארפניא ,ש58 :םיקסמימ
 ןיא :תוירוטיק
 8100 :(ב"הרא) רוחפ

 ךושמל דעונ ?וז6 תחפשמב ןושארה םגדה

 ,םישדח םישמתשמ דיה-ףכ יבשחמ סלוע ךותל

 .םלאפמ תונהיל הלווו הלק ךרד םישפחמש

 ןובשח לע אב (8100) יביטקרטאה ריחמה

 ,דבלב ןורכיז 2818 םע עיגמ אוה :תונוכתה

 םוקמבו ,80 יסיטרכל הבחרה ץירח ללוכ וניא

 םלאפה ירישכממ םירכומה םינצחלה תעברא

 .דבלב םיינש םע עיגמ אוה

 הגוצתב דייוצמו עגו05 4.] לע ססובמ 26

 רמולכ) תירוחא הרואת אלל ,רופא ינווג 16 לש

 .(סנפ ךרטצי ,הלילב ותיא דובעל הצריש ימש

 אלל ,ןבל עבצב יתרגש אל זראמב עיגמ אוה

 רבחתמש 0588 לבכ סע אלא ןורכנס תסירע

 .ינחלושה בשחמל תורישי

 .רתויב םישרמה םלאפה ונניא 26 ,ןוכנ זא

 הללוס ייח לעב ,לוזו יטקפמוק אוה לבא

 .סיכב שגרומ וניא טעמכ ולקשמו םיכורא

 לצא טיהל ךופהי הארנה לככ אוה ,הזה ריחמב

 .םיריעצו םיטנדוטס

 ןיזגמח%

 ה

 םרג 109 ,מ"ס 1187.25א1.5 :לקשמ /תודימ

 תנעטנ ןוי-םויתיל תללוס :למשח הקפסא

 ע'מג 'לועמת גניטיל -ןורויו תש
 האצוהב םלועב םדקתמה בוועחימו
 .דרשמל הפקה תואצוהמ הנטקה תישדו
 םלשומ ןפואב דרשמה לכ תא בשחמל ךל תרשפאמ ןורוינ לש תינכפהמה הינקה תטי
 וניאש עובקו ןטק ישדוח םולשת ךל תרשפאמ תינכפהמה הטישה .ןטק םוכס תרומ
 וא ןטק םוכס תרומת דויצה תא שוכרל לכות הפוקתה סותב .וגילבואה לע דיבכש
 ,בשחמ ןורוינמ לבקל לכות הטישה תועצמאב .דרשמה יכרצל םאתהב שדחב ופילחה .

 תורבחה לכ יי'ע רשואמ דויצה .החובג תיתוכיא המרב הצק דויצו תורש ,הכימת ,הנכו
 .תוירשפאה הניקתהו תוכיאה תוקידב לכ תא רבעו תוימואלניב

 .ונילע ... הפקה תואצוה .הל ברטל השקש העצה ךל תתל חמשנו ןורוינל םויה דוע ל

1 0 

 ש דו ה ל

 קב

 0145 בשחמ

 , ד ב

 2008 קסיד | 23% ןורכז או
 ותו6|* ק6הןועת' 4 קזסס650 7
 2008 קסיד |28 ןורכז \וש אסא 0\ו 55 בשחמ
 וח(6|" 6|68ז0ח" 2ז066550 027
 יד \כ\זה ןורכז פא 8-2006 דיינ בשחמ
 6/0|68ח" 2ז066550 72

 2008 קט
 הוז

 2008 קסיד 2568 ןורכז \8-8% 274 דיינ בשחמ
 והוס|' ק6ה|וטת' 4 קז066550 1

 הק 15550 ויד תקרזה תספדמ

 | ) 1200 רוייל תסנדמ

 עבצב תונלצמ ,תקרוס ,הסיפדמ ל 50 050 תבל\שמ תסמדמ

 \ווטזספ0 6 01860 586 אק הנכות

 אפואסא 780800108 17" ךןסמ

 אפואאסא 511צ88 16 15" ךסמ

 4008 קסיד 5\כ\ום ןורכז 45 1040 | ארו אסא תרש

 מ''עמ *םימולשת 36 א
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 תיאשר הרבחה * דבלב השחמהל הנומתה * .חל.ט * עובק ילקש וא ירלוד לולסמב רוחבל ןתינ + ירלוד לולסמב םיריחמה *
 .התעד לוקיש פ"עו תע לכב עצבמה תא קיספהל

 תונקתומ ןורוינ יבשחמב
 \\!וח6סואפ הלעפה תוכרעמ
 60501!  תרבח לש תוירוקמ
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 תואיצמה ןסחמ
 ?לרזב ים ל א פיי םיריא צו הופה

 רתאב ושפח !לקש ףלא לש החנהב השדח היזיוולט םיצור

 -מושמ רתאל ושג !תוטורפב הסיבכ תנוכמ .תויבמופ תוריכמ

 ?ךבוסמ ךכ-לכ הז די-ףכ יבשחמב המל זא ,טושפ ךב-לכ .םיש

 ,תאז לכבו .םילוז שממ אל ןיידע םה ,הז תא וכפהת אלש ו

 תויורשפא שי ךוסחל וצרת םא

 ילילג יקוש ,ץרווש ידג

 הפוקת ךשמב םלאפה יבשחמ לש תויבמופה תוריכמה ירחא ונבקע

 ןיא הזה הרקמבש איה ונלש תירקיעה הנקסמה .תועובש רפסמ לש

 יוסיע ירישכמו הסיבכה תונוכמ ,תויזיוולטל דוגינב .םניח תוחורא

 הרקויה יעוצעצ ריחמ לע םיימשרה םיגיצנה תטילש ,לשמל ,םיילגרל

 .האלמ טעמכ וא ,האלמ איה הלאה

 תינלכ ,םיקפס ינש ידי-לע ראב םירכמנ שווה תרבח לש םירישכמה

 העונצה תורחתהו ,הער אל תירבע הכימת םיעיצמ םהינש .לארהו

 יבשחמל שוקיבהש ןוויכמ .תוריכמה ירתאל תלחלחמ הניא יכה ואלב

 קיפסמ אוה הריכמ לכב םיפתתשמה רפסמ ,עציהל תייסחי הובג די-ףכ

 תויבמופה תוריכמהש הרוק ךכ .הלעמל ריחמה תא ףוחדל ידכ לודג

 הרוחסה תא רכומש ,וצוצוא.ס]8416.00.1) לייסלואב סלאפה יבשחמ לש

 (לארה םע םיידי בלשמש ,וצואוא.חטוגטווסח.60.1) ןשקאטנבו (תינלכ לש

 םירתאב גישהל אליממ ןתינש הלאל דאמ םיבורק םיריחמב תורגסנ

 םיריחמה תאוושה עונמ תרזעב הלאה םירתאה תא ואצמת) םינוש

 :אמגודל םיריחמ .(וצוצוצ.?גק.60.ו| רתאב ,2 לש

 .ןשקאטנו לייסלואב חיש 1850-2000 סוחתב םיריחמ .[ג!חו זח515 6

 .חי""ש 2050 :(םומינימ) קושה ריחמ

 .06ו1ו-ו לייסלואב חייש 1100-1250 םוחתב םיריחמ .(גוזמ ₪500 6

 .חייש 1450 :(םומינימ) קושה ריחמ

 קושה ריחמ .ןשקאטנב חיש 1200-1350 םוחתב םיריחמ .[''ג]וזו וה130 6

 .חייש !420 :(םומינימ)

 ןתינ רתויב תויתועמשמה תוחנהה תא

 ,ןשקאטנ לש י'צוציפה תוריכמייב גישהל

 רשאמ רתוי ךוסחל ופצת לא ןהב םגו

 דיחיה ןפודה אצוי .םילקש תורשע המכ

 םסגו) ותואש ,שדחה םג|חו ?וז6 םגד אוה

 ןשקאטנב אוצמל רשפא (₪105 םגד תא

 חי"ש 200-כ - דבלב חייש 600 לש ריחמב

 .קושה ריחממ תוחפ

 ינשל סחיב סג הנוש הניא הנומתה 2

 קושה חלפ .םירחאה םיבושחה םינרציה ץמאמ תצק םע .קּוח שא
 700-ב ותוא אוצמל רשפא
 תורחתהו ,תיסחי ןטק אליממ \/וגסז לש .םישמושמה ירתאב ח"ש

 -מופה תוריכמה טעמ ןכו) וב העונצה

 לש שוו.טס.1 רתאב תולהנתמה ,תויב

 םיריחמ לע אליממ תססובמ (תיפי .ג

 םיליבקמ םימגד לש םילוז רתוי טעמ

 140 לש קושה חלפ .םלאפל סחיב

 להנתמו קושה בצממ ןיטולחל קתונמ

 לקש 2500 לעמ םש יא ,ולשמ הריפסב

 הכיתחל

 רתויב הבוטה ךרדה ,רבד לש ופוסב

 שמושמ תונקל איה ,לוזב םלאפ לבקל

 םשו הפ אוצמל רשפא םינותיעבו טנרטניאב םישמושמה תוחולב

 תוחפ 20-25% ללכ-ךרדב ולעי ,תויונחב םירכמנ ןיידעש םימגד .תואיצמ

 יצחב אוצמל רשפא רתוי םינשיה םימגדה תא .םהלש ןוריחמה ריחממ

 .גזזחו [1[///שא/10א ימגדל חייש 450-1000 רמוא הזש ,ריחמה שילש וא

 יכה .תוחפ וליפא םילועש ,םישמושמ 116ןוס יבשחמ סג וניאר םשו הפ

 .םישמושמ \/וגסז יבשחמ אוצמל השק

 די-ףכ יבשחמ שישכ םג ,יללכ ןפואב

 ונאצמ .דאמ טעמ שי ,הריכמל םישמושמ

 לש חולב םירכומו םינוק הברה יכה

 קו'ג קוש חולב ,(ווצוש.תגחה.00.1]) ענענ

 -שחמב החמתמ ,ואוצוש.צוט<ןטא.טק.60.ו])

 דחוימבו ,(םישמושמ בשחמ יקלחו םיב

 (41ו6.60.11) ןכאז עטלא םישמושמה רתאב

 המ לכ תא םירפוס םאו ,לכה-ךסב

 לארשי תנידמ לכב שי םא קפס ,ונאצמש

 ןמז תדוקנב םירכומ תורשע המכמ רתוי

 יריחמ .טעמ אל שי אקווד ,רבתסמ ,םינוק

 אמגודל םישמושמ

 .חייש 1500-1800 סוחתב םיריחמ .1ג]זוו חו515 6

 חייש 1000-1200 םוחתב םיריחמ ,%

 .חייש 700-1000 סוחתב םיריחמ .

 .חייש 400-600 םוחתב םיריחמ ,לגוזוו 1

 רוכמל םילודגה תויבמופה תוריכמה ירתא ינש ולחה הנורחאל קר

 תירבע הלעפה תכרעמ םע ,םינוש םימגדמ 50חע לש די-ףכ יבשחמ

 ןיב סחיה המ רמול םדקומ ןיידעו ,תיסחי םירקי םימגדב רבודמ

 םא) הלא םימגדל סחיב תויבמופה לש הריגסה יריחמל קושה יריחמ

 םימגד םתוא .(בוט לידל יוכיס היהי ילוא ,הנותמ היהת תורעתסהה

 ימ רבכ ואצמיי יכ ,םישמושמה קוש תא םג תובלל םייופצ םישדח

 ל

 .רתויה לכל םידדוב תועובש לש חווטב םיריחמב הלק הדירי ,םתסה

 ה

 ו
 וחילצת ילואו ,םישמושמב

 .ח"ש 400-מ תוחפב אוצמל

 .[ק3!חו 5005

 .םיעיתפמ שממש םידיחיה

 םיזרכמב םתוא ואצמת

 ךומנ ריחמב םישמושמבו

 .קושה ריחממ 30% דע

1/1100 . 

 קסעל אלמ רומזית

 ןווגס ךל הקינעס !וק לש "תרחבומה הדיחיה"

 יתוריש ,םיטקייורפל \ועיי ,םלש תוינכות

 ,הכימת תונורתפ לש בחר ןווגמו סטופ 9

 ןורתפה תא קפסל ידכ ,ךלש ןוגראה לש

 .ךלש רתויב תודחוימה תושירדל םג

 םיחמומ 600 םידמוע ךתושרל

 רתויב םינטקה םיטרפל דע םידרויה

 הדובע תוטישב שומיש ךות ,ויכרצל קיודמה

 םירצומ ,ימוקס עדי תובלשמה תויסואלניב

 הנימזמ 5 .היגולונכטה תמדקמ םימושייו

 תונהילו ךלש תויפיצה ףר תא תולעהל ךתוא

 .לבקל לכותש תנמאה אלש תונורתפמ



 םירישכמהמ קלח .םישדח םימגדב ףצוי בורקבש ,יוור קושל םיעיגמ קגוחו תרבח לש םישדחה דיה-ףכ יבשחמ

 .םיבושחה םירצומה ןלהל .עיתפהל םייושעו ,הב לזלזל רוסאש תורחת םיעיצמ

 יצירחו ,הנבומ אופ3 ןגנ םע עיגי אוה ,תוליגרה תונוכתה דבלמ

 .םרג 186 היהי ולקשמ .5ס/אוושוס יסיטרכל הבחרה ,גנוסמס תיבמ ,הזה שדחה ןתרושקתה

 הרחתמ הווהמו ,קגווס5 4.1 לע ססובמ

 םלאפה ירישכמלו םימכחה םיירלולסל ןיינעמ

 ,"היכנוק" ןונגסב בצועמ .דחאכ םיירלולסה

 דופס 180 םגדל רישי ךשמה אוה דזפס 0 תדלקמ ,ריהב עבצ טיב 16 גצ םע עיגמ

 אוה םג ,ומדוקכ .הנשה תליחתב גצוהש

 תותשר תחת תונבומ רלולס תונוכת בלשי

 עבצ תגוצת ףיסוי םג לבא ,6ו/ 5

 הללוס ייח ,רתוי םדקתמ ןפדפד ,טיב 16-ב

 תדלקמו ,רפושמ עגמ טע ,רתוי םיכורא

 םיאתתש תירוחא הרואת םע תינבומ

 8!\16 םע עיגי רישכמה .הליל יאנתל

 קגוּחס5 הלעפהה תכרעמב דייוצמ ,ןורכיז

 עדימה לוהינ ימושיי ןיב היצרגטניאבו ,2

 .הינופלטה תונוכתל ןמזהו

 / | | מ כ 6 ו וו
) \1/ 7 - / 

 \ | 0 5 0 7 1 י ₪ יטקפמוק ירלולס םלאפ אוה דזפס 0

 / ו |: \2 ןפ (6) א 0 ₪ 4) 0 | והז לבא ,דבלב םרג 110 לקשמב

 / | |" \ .וגוסמ םימדקתמה םירישכמה דחא

 \ יז לעו םזּפָפסחְפּגוו דבעמ לע ססובמ אוה

 טיב 12 עבצ גצ םע עיגמ ,סגוחחספ 1

 130 לקושו ןורכיז 16%8-ב דייוצמ אוה .יטיפארג חטשמו תירמונ

 יוהיזה תנוכתב ךומתיו ,ססווג תותשרל םיאתי הזה רישכמה .םרג

 לעמ לש שומישב םויכ תאצמנה ,םוקלאווק לש 60508 ינייוולה

 .שיא ןוילימל

 / 4 4 , 2 סט יסיטרכל הבחרה ץירח םעו 05זא גוסמ
 \ 4 5 = \//00-וח] םירישכמה ראשל המודב .5ס/אוו6

 לפה | תדלקמ םע עיגמ אוה ,החפשמב תא דאמ בורקב גיצת אץסססזּג תרבח
 4 וש טס ססח הפס ץסטה \ ,החפשמב םירבחה ראשל דוגינב .יטיפרג חטשמ םוקמב תינבומ ריכזמ אוה 7135 םגדמ םלאפה ןופלט |

 1 8 / תורשפא םע אלא ,תונבומ טוחלא תונוכת םע עיגמ וניא אוה ,גנוסמס לש רישכמה תא ויתונוכתב דאמ

 5 -- יו 5 = שש .פפוס יססובמ הבחרה יעצמאב ןתוא ףיסוהל עבצה גצ - תופסותו םילדבה המכב

 \ ב6 0 שס ,היכנוקה לש דחא קלחב םקוממ ולש
 | שופ בתכה יוהיז ןונגנמ ,תדלקמה וליאו

 סי ססחו!856 ד חת 0 : וש כרי .סס ה : 5/0 מ | אוה ;ינשה וקלחב םימושייה ינצחלו
 / החיה כ פח 6 תכרעמ לע םיססובמ 50חְע לש םישדחה דיה-ףכ יבשחמ ינש בצק קפסיו ספוג וא תותשרב ךומתי

  בושיה תרשכה 'חר םהיתונוכתב דאמ םימוד םה .פווספ 5 השדחה הלעפהה ;153%פ05 דע לש םינותנ תרבעה

 \צצששצ .
 ןיזגמ 3002 רבמבונ | 2
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 ירקיעה לדבהה ,השעמל)

 :(זראמה עבצב אוה

 ,היכנוק תרוצב םיבצועמ

 ךסמ ןוילעה הקלחבש

 םיססובמ ;תדלקמ ןותחתבו

 רדתב החו דבעמ לע

 8//16-ב םידייוצמו ,200ו002

 איה הגוצתה .ןורכיז

 820480 לש היצולוזרב

 תורשפא הנשיו ,םילסקיפ

 טמרופב הקיזומל ןיזאהל

 וא היינזוא תועצמאב ,וּב

 ץירחו ,תנבומ ואדיו/סליטס תמלצמ םע םיעיגמ םה .הנבומ לוקמר

 (סחוסוע 500% ץירחל ףסונבו ,ינוס לצא הנושארל) 000801850

 םה ./:/\א תונוכת ופיסויש הבחרה יעצמאב שומיש רשפאיש

 ,הנומת דוביע תנכות ןהיניב ,תושדח תונכות רפסמ םע םיעיגמ

 .ינורטקלא ראוד תנכותו תונומת םובלא ,שדח םימושיי רגשמ

 .8600-כ :יופצה ריחמה .םרג 200-מ רתוי טעמ :לקשמה

 הק 0

 .םישדח די-ףכ יבשחמ ינש אל תרבח גיצת רבמבונ ךלהמב

 גצב שומיש בלשי ,וסאס תחפשמב רתויב לקהו קדה היהי ,ןושארה

 רחמותיו ריעצ להקל ןווכי ,80 גוסמ הבחרה יסיטרכ םע עבצ

| 
 2002 ררתרוו |

 בלשיו יעוצקמה להקל ןווכי ינשה רישכמה .(8200-400) תויביסרגאב |

 םע עיגי ,ו\ גא-ו םוטפוססוח תויגולונכטב תונבומ טוחלא תונוכת |

 ₪5 תננכתמ הנשה ףוסל דע .5650-כ הלעיו ,ירטמויב יוהיז חטשמ

 טוחלא תולוכי וגיציש ,וס0 5000 תרדסב םיפסונ םימגד גיצהל

 .ססו ה 1א-ו 6085//651 תויגולונכטב

 /ו6 50ח:6 5
 תרכומ טופו 5סחוס תרבח

 לבא ,םיגצ תינרציכ רקיעב

 תיישעתל תסנכנ איה וישכע

 רישכמ םע דיה-ףכ יבשחמ

 תכרעמ לע ססובמה

 | .00066/00 2002 הלעפהה

 שמתשי שדחה רישכמה

 תוריהמב א5086 דבעמב

 דייוצי ,300ווה2 לש ןועש

 עבצ תגוצת ,ןורכיז 64/8-ב

 הבחרה ץירחו ,טיב 6

 הכימת םע 50 יסיטרכל

 םילקה ₪00%6100-ה ירישכממ דחא היהי אוה .(פסוס) טלפ/טלקב

 .(8299) רתויב םילוזהו (םרג 119) רתויב

 פ6|| 666

 םיבשחמה תרבח |

 ףושחל הרומא םיישיאה

 דיה-ףכ בשחמ תא

 ססובמה) הלש ןושארה

 (₪0069( 50 תכרעמ לע |

 רוכמלו ,רבמבונל 5-ב |

 .8299 תרומת ותוא

 תרזעב לעפי רישכמה

 ,א6|508 40002 דבעמ

 דייוצי ,םרג 185 לוקשי

 ךסמבו ןורכיז 64/8-ב |

 16 לש הנחבא לעב עבצ

 יצירח ינש ול ויהי .טיב

 ול ופיסויש םימאות םירזיבאו ,(00סחוק80 =88ח םגו 50) הבחרה

 רישכמה .ואו-=|-ו םוטסוססוח תייגולונכטב תונבומ טוחלא תולוכי

 .ודיצב עובק הלילג ןצחלש ףוסכ זראמב עיגי

 ןיזגמ +

 קרב ...המוצוע ..תוריהל

 !תרכה אל דועש םיעוציב

 \ | א[ג6ה 2.4 (7ל7
 זו וו 4 0608501 - 4 7

 5128 006 םע שדחה רודה דבעמ
 50%-ב ריהמ -2/533% (8115) הדובע קיפא
 26612 הלופכ תוריהמב- )2 תונורכז
 (תואיצי 4-6) !!!40 יפ תוריהמ- [158 2.0 יקשממ
 !איש יעוציבל -רפושמ טרפמ

 ו תופסותו תוצלמה
1 
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 הדובעבו םיקחשמב תילמיסקמ תוחונל 19" קנע -
 "גניסנל קטלא" תיבמ ללכושמ םילוקמר ט
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 ת"ש 9
 ןמוומב
 מ'יעמ

 ח.ל.ט * .דבלב השחמהל הנומתה *

 ,רוטס ןורוינ תשרב גישהל /\ 1
 תויונתב| קירטקלא םקש

 .תוותבומה םינשחמה
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 תוצקב לגרומ
 ךיתועבצא
 ויהש דיגנו ?לוגיר תנכות שי םכלש בשחמבש םכל םירמוא ויהש חיננ

 ףוסאת איהש םתונכסהו התוא םתנקתה ,םכידי המב ,םתאש םכל םירמוא

 לבא ,תאז םיעדוי םכניא ילוא ?םינוש םיקוושמל ותוא חלשתו עדימ םכילע

 ירמגל יקוח הזש ןבומכו .םתישעש המ קוידב הזש ההובג תוריבס שי

 2002 רבמבונ

 לונרומ ורותרא

 בשחמל הקילחמש הנכות םכמצעל וראת

 חטש המצעל תספות ,ושיגרתש ילב םכלש

 לעו דבעמה לע תטלתשמ ,חישקה קסידב

 חולשלו ףוסאל הליחתמ זאו ,תשרה ירוביח

 סוס ומכ עמשנ הז .ינוציח ףוגל םכילע עדימ

 לגרמ וא ימומרע רקאה תרשיש גוסהמ ינאיורט

 יקוח הנכות ילכב רבודמ ,השעמל .ירותסמ

 .םלועה יבחרב םיקוושמ םויה שמשמש ירמגל

 שיש יאדוול בורקו ,"5קעואּגזט" הזל םיארוק

 .תוחפל הזכ דחא בשחמב םכל

 ןיזגמח%

 םהלש םיבשחמל םינעוט םיבר םישמתשמ
 םע דחי ,םתעידי אלל בורל ,5קְע ואוש תונכות
 טנרטניאמ הדרוהל תונתינה תוליגר תונכות
 תוישפוח תונכות ,בשחמ יקחשמ - םולשת אלל
 תונכות לש תוסנתה תואסריג ,תויפותישו
 הניקתמ 5קעאוט-ה תנכות .דועו ,תוירחסמ
 -תמו ,םתדרוהש הנכותה דצל ,הבינגב המצע
 -רפב ךסמה תא תטשקמ - לועפל דיימ הליח
 תביבס לש הארמה תא הנשמ ,תוצפוק תומוס
 תורדגהב םייוניש תכרוע ,םכלש הדובעה
 ,תופסונ תולועפ תעצבמ איה םיתיעל .ןפדפדה
 תושקה לש הטלקה - ןיחבהל רתוי השק ןהב

 ןיזגמ

 הטצעל תספות ,םכלש בשחמל הקילחמש הנכות םכמצעל וראת
 ,תשרה ירוביח לעו דבעמה לע תטלתשמ ,חישקה קסידב חטש

 .ינוציח ףוגל םכילע עדימ חולשלו ףוסאל הליחתונ זאו
 וא ימומרע רקאה תרשיש גוסהמ ינאיורט 010 ומכ עמשנ הז

 ירמגל יקוח הנכות ילכב רבודמ ,השעמל .ירותסמ לגרומ

 ףוסיא ,השילגה ילגרה ירחא בקעמ ,תדלקמה

 לכ לש רוגישו ,םכלש קסידהמ יפרגומד עדימ
 תחתפמה לש טנרטניאה רתאל הוה עדימה

 ,ירחסמ שומיש וב השועש

 ?ןווקמה םוסרפ דיתע

 הטשפתה ,תונורחאה םייתנשה ךלהמב
 הדימב תענומ ,סוריו ומכ 5קעואגוט-ה תעפות

 ,טנרטניאב יתרוסמה םוסרפב לפשהמ הבר
 ןיידע םיקבאנ תורחא סוסרפ תוטישו םירנאב
 -עתמ ןיידע םישמתשמה בורו ,םכרע תחכוהל
 ונפ םיבר םיקוושמ .תויתנגפהב םהמ םימל
 .תוחוקל תגשהל תיפולח הטישכ 5קאּזט-ל

 לודג םוסרפ לביקו תורתוכל הלע אשונה

 -ימל רשאכ ,2002 לירפאב ,יופצ יתלב ןוויכמ

 רבתסה אוק תנכותב םישמתשמה ינויל
 לש דימתמ בקעמ תחת םיאצמנ םהש םואתפ
 תירלופופ הנכות איה א .8קץואגו6 תנכות

 הב שומישהו םניח תצפומש םיצבק ףותישל
 תואסריגה תחאל לבא .םולשתב ךורכ וניא
 םשב 5טְעאוט תנכות הפסונ הלש תונורחאה
 םיבר םישמתשמל המרג ךכ לע העידיה .1ואש
 ,םירחתמ םירצומל רובעלו הנכותה תא שוטנל

 וליפא ,א4ג244 1.16 הנוכמה ,תונכותהמ תחא
 5קעאאו6 לוטנ ףילחתכ המצע תא תקוושמ
 .תירוקמה הנכותל

 הנכותה לש הז אוה ןיינעמ רופיס דוע
 -רופילקמ (:גוטז תרבח לש חותיפ דוע ,ט\(ג!!6ו
 םניח פומה ירוביצ םושייל תחפוסמ איה .הינ
 החונ הרוצב טולשל םישמתשמל רשפאמו

 תנקתהש עגרמ .םהלש טנרטניאה תואמסיסב
 הלש 5קעאּוט-ה ביכר ליחתמ ,הנכותה תא
 אוה .ךלש תנווקמה תוגהנתהה רחא בוקעל
 תועדומה תא םיאתהל רשפאמש ליפורפ הנוב
 רשאכו ,ךלש תוינכרצה תופדעהל הפצת ןהב

 תועדומה ,והשלכ טנרטניא רתאב רקבמ התא
 ליפורפה תא תומאותש ולאכ ויהי הארתש
 תועדומה תא "סורדל" תגהונ ט\ג!!ש .הזה
 תועדומב שלוג התא וילא דומעב תומקוממה
 יחוויד יפל .6אוטז תוחוקל םימלשמ ןהילע
 הנכותב םישמתשמ םישלוג ןוילימ 22 ,הרבחה
 .הלש

 םימודמדה רוזא

 -וגרה תלפא ךותב החמצ 5ןקעיגוזט-ה תעפות
 ןעא וללה תונכותה .טנרטניאה לש היצל
 הלש קוחהש בייהראב וליפא ,קוח ףא תוריפמ
 לכ .תויטרפה לע הנגה יניינעל דחוימב שיגר
 -תשהה ללוכ ,תויקוח תועצבמ ןהש תולועפה
 ,םישמתשמה לש בושחמה יבאשמ לע תוטל

 -ועפה לש טרופמ רואית ונשי ,םירקמה בורב
 הנכותה לש יושירה םכסהב תועצבמ ןהש תול
 לע - רשאמ שמתשמה ותואש ,"תחראמייה
 שמתשהל םיכסהש עגרב - ויפיעסו ויאנת לכ
 .הנכותב

 םינעוט םוחתה לש םיפירחה םירקבמה
 םיכמסמ םה יושירה ימכסה - תוממתיה וזש
 -שמה בורש ,םילפרועמו םיפופצ ,םיכורא
 דימת אלו אורקל םיחרוט םניא םישמת

 תונכותה יציפממ קלח .ןיבהל םילגוסמ
 יביכרב םיקסועה םיפיעסה תא רובקל םיגאוד
 ופוסב .יושירה םכסה ךותב קומע ,5קֶעואגזט-ה
 -מתשמה לש עירכמה בורה ,םינעוט םה ,רבד לש

 .5קעואגוט תנכות ןיקתמ אוהש ןיבמ וניא םיש
 הטישב םיכמותה .ינש דצ םג ןיינעל שי

 :;רתוי אימחמ םשב התוא תונכל םיגהונש)
 הדיחיה ךרדה םצעב וז יכ םינעוט ,("/\טיאהזט"
 .(ףתגזטואגזוש) יפותישה הצפהה לדומב ךומתל

 תוצפומ ;רבד לש ופוסב ,תויפותיש תונכות
 םירמוא ןהלש יושירה יאנתש תורמלו ,סניח
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 תוטלחה לבקל יושע יאפוריאה דוחיאה םג תונכות םהלש םיבשחמל םינעוט םיבר םישמתשמ
 1 0 וש םזש-ז 0 ,

 םוצמצל ומרגיש םיקוח ץומיאל סויה םילעופ 2 2 יתולאמ יפרו ףניוממהה דנוקופסכ רעש תונתינה תוליגר תונכות םע דחי ,םתעידי אלל בורל ,5קץוסו6 5
 לש וטמוטוא יתסואל בתיגולטכס לש הלבנה ,הנקתוה הנכותהש עגרמ .םולשת אלל טנרטניאמ הדרוהל פ

 .ףעואאשש תונכות ללוכ עדימ | דלגרה ירחא בקעמ ,תדלקמה תושקה לש הטלקהב קוסעת איה
 תטלחהל ןיתממ וניא קושה ,ןבומכו לכ לש רוגישו ,םכלש קסידהמ יפרגומד עדימ ףוסיא ,השילגה

 םיחמתמה םימרוגו טנרטניא יקפס .קקוחמה
 ,םינוש םיגוסמ החטבא תונורתפ תקפסאב טטפפצ תחתפמל הזה עדימה

 םילכ תרגסמב העפותה רוגימל רבכ םילעופ םסוו2ו

 .םירקאה לש תורידח וא םיינאיורט

 תרשמה ינקירמא טנרטניא קפס ,םזוו]וחא

 הנורחאל עידוה ,םישלוג ןוילימ העברא

 תועצמאב ויתוחוקל לע ןגהל ותנווכ לע

 תוהזל תעדויש [וזשוא4צ!| תנכות ,?06/\ ]גו

 ירצומ .ףקעאּגוט ירצומ לש תוליעפ םוסחלו

 םיעיצמ ,5קע 06|8\טז וא /40-גואגוט ומכ הנכות

 ולאכ הנכות יביכר תוהזל תורשפא סויה

 ירקיעה להקהשכ ,בשחמהמ םתוא ריסהלו

 -יבה םישמתשמה לש הז אוה םינופ םה וילא

 םירצומה םיבככמ ,םיצבקה ירתא לכב .םיית

 תוירלופופה תונכותה תמישרב םהימודו וללה

 אא .רתויב

65 3 
 לש םיחמומהמ םינוק 5ק6ודר\סזס םיתרשו הדובע תונחת
 וץכסז - ד חזו תייגולונכט םע שדחה רודה .קטאידמ
 דח(ס|פ אססח" קזס60550ז'5 'דבעמ 4 וא 2 לש תויצרוגיפנוקב

 5ה\ , \ג5 ןוסחא תונורתפ

 יוביג תוירפס

 04-8813300 םויה וושקתה ץועייו תונמזהל

 לארשי ר'צנסקא תרבחב ינכט להנמ אוה ונרומ ורותרא
 הסססחזטוש תימואלניבה ץועייה תרבח לש ימוקמה ףינסה
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 ינש קלח

 טבא
 * תידרשמ וא תיתיב תשר

 | יור ירמיה

 שחמ רפסו לש רושיקל

 יחל ,תפתושונ תספדמל.'
 .הזל הז וא ,דיחי טנרטניא "|

 ,התוא םתומנקהש')גרב לבא
 ית בתסומ
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 םינושה םיתמצהו תשרה

 דויצ ,םימדומ ,תונחת - הלש
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 תרגסמב ןמצעמ ונעיי תולאשה בור לבא ,ונל

 ונלש אשונה .םיאבה םידומעבש םירבסהה
 תוניקתה תחטבהל תויטירקה תומישמה :םעפה
 .ןהיניב רשקהו ,תשרה לש תוחיטבהו

 תוחיטבל תוניקת ןיב
 ונרקס 19 ןויליג לש תיזכרמה הבתכב

 לש תוינייפואה החטבאה תויעב תא רבכ
 .עובק רוביחב טנרטניאל םירבוחמה םיבשחמ
 לבא ,םעפה םג םיפקת םש ונרמאש םירבדה בור
 תותשרל תוידוחייה תויעבב וכרתנ ואה הבתכב
 ,טנרטניאל תורבוחמה תויתיב/ תונטק

 תבייחמ תימוקמ תשרב םיבשחמה לע הנגהה
 תנבהל הנושארבו שארב ,תיפיצפס תוסחייתה
 ,םהידי המב םירצוי תשרה ישמ תשמש תוצרפה
 וללה תוצרפה .עדי רסוחמ וא תעדה חסיהב
 -טניאל םירבוחמ רשאכ דאמ תויתייעב תוכפוה
 .\וחבמ תורידחל הפושח תימוקמה תשרהו טנר
 תלעב ספ-תבחר תשר ךרד םירבחתמ רשאכ
 סצעב - םילבכה תשר ומכ - ףתושמ ךוות
 אמגודב) תשר התואל רבוחמש שמתשמ לכ
 דחא לכל רודחל לוכי (הנוכשה יבשות לכ :ונלש
 .תיסחי תולקב םירחאה םיבשחמהמ

 סויכ סנכנש צץא תויגולונכטב שומישה
 םייק היה אוה 481.-ב) םילבכה תותשרל
 אל לבא ,תוחיטבל דאמ סרות ,(הליחתכלמ
 .תויעבה לכ תא רתופ

 םוצע רפסמ ונל ןיתממ תשרב
 םילכב םידייוצמש ,םירקאה לש

 -יאמ דירוהל רשפאש םימדקתמ
 רתאל םילוכיש םילכ .טנרטנ

 םג ,םיבשחמל רודחלו תוצרפ
 ירוחאמ םירתסומ םה רשאכ
 אמגודכ וחק .תוושאגו|| וא צתא

 אא[גק\\ות | הנכותה תא

 תבותכב דירוהל .1  הנומת)
 תסריג וז  .(אואי.וחפססטזס.סזש

 ,אאוגק הנכותה לש \\1מ60ו%

 רתויב םיירלופופה םילכה דחא

 וזה הנכותה תא .םירקאהה ןיב
 ,דירוהל ונתיאמ דחא לכ לוכי

[- 

 ןח | וחמוק | 8

 1002 רבמבונ

 - המי שש ₪

 ן-נ ב הב 4

 ו

 לבא - תוימיטיגל תורטמל םג - הב שמתשהלו
 אל דאמ .םירחא םיבשחמל ץורפל ידכ םג
 םתדמלש ינפל הנכותב שמתשהל ,בגא ,ץלמומ
 .הלש תונוכתה תא קמועל

 םירצוי קר אל ,הז ומכ םילכ ,םוקמ לכמ
 ןיפיקעב םימרוג םג אלא ,םישדח םימויא
 תמקהל תוינייפואה תולקתהמ לודג קלחל
 -ודמ איה ךכל הטושפה הביסה .תויתיב תותשר
 -חמה החטבאה תוינ
 טפוסורקימ לש הרימ

 םינורחאה םירצומב -
 תורירב הרבחה לש

 קלח תומסוח לדחמה

 -קתה תונוכתמ לודג
 עונמל ידכ | ,תרוש

 -שמה .הערל שומיש

 םייעוצקמה םישמת

 תונשל דציכ םיעדוי

 לבא ,תורדגהה תא
 -יקמש םישנאה בור

 םירקמבש ךכ .םיעדוי םניא תיתיב תשר סימ
 בצמ םצעב אוה הלקתכ הארנש המ םיבר
 .דציכ םיעדוי םא תולקב רותפל רשפאש

 ילש תשרה ימוקימ 2

 הז וז אנ 0

 .תשרב םוקימ ףסוה 2
 תשר ירוגיח גצה 5

 .ראנק תידרשמ שר וא חיחיב תשר רדגה
 .תצובקב םיבשחמ גצה

 הדובעה *

 8 םירתא םימוקימ
 .הדובעה חלש 2
 ירש בשחמה 4

 קש םיכמסמה
 .םיפתושמ םיכחסמ ב
 .םיסקמו תוספרמ 9

 תשרה יוהיזב היעב
 יכ ורפיסו ונילא ונפ םיארוקהמ םיבר

 -צמאב שולגלו ,תיתיב תשר םיקהל וחילצה

 (םואטקאהשנבע = יח

 08 | אסא | ספושתא | 1 | א | 5 | ככ |
 ב ₪ יכ

 א םאחשו 7
 17 וא פו

 ו

 וו ב
0 

 יב ו

 [םו6 ה הז חו ה ד

 הרוע םילכ  םיפדעומ הגוצת הכירע | ץבוק

 טנרטניא רוביח יבג-לע םיבשחמ רפסממ התוע
 םיבשחמה ,רמולכ .הזמ רתוי אל לבא ,דחא
 ,הו תא הו "םיאור" אל ןיידע תשרל םירבוחמה
 םירבוחמה םיבאשמל תשגל ןתינ אל - ןבומכו
 ,תספדמ ,םימושייו םיצבק ומכ ,רחא בשחמל
 .'וכו ,תשר תמלצמ ,קרוס

 טבמב תשרה תואריהל הכירצ ךיאל אמגוד
 תוארל רשפא (תשרב םינכש) "םינפבמ"

 ב .4 ב-6 שטה 500 (פיסו) 2 גודיאל וא בכ תיסוקמ תשר ןששתש 53[ -סמשפו מ תשר םוקימ בשחמ תהעה < םש ים שם א 9 2 4-5 ₪ 6 םפדעמ .תויקית = ל | שופיח /' ,=]
 שש < ב סשה 500 (פופו)
 ב

 .תימוקמ תשר
 תימוקמ תשר םמשסה 500 (פימשו|

0 
 ו

 בב ירש טנורטויאה ירתא + 0
 ב ירש הדוזחה-68₪60 500 -..2

 תא םיחתופ הזה ןולחל עיגהל ידכ .2 הנומתב
 .תדובעה תצובקב םיבשחמל םיסנכנו רייסה
 אל וא ,הזה ןולחל סנכיהל םישקתמ רשאכ
 דיעמ הז ,םירחאה םי/בשחמה תא סיאור
 .היעב הנשיש

 ,תונוש תוביסנב רצוויהל הלוכי וזכ היעב
 ישמתשמל דחוימב תינייפוא איה לבא
 הדימעה ,וזה הלעפהה תכרעמב .\/זח60וא א
 -ידעה רדס שארב תוחיטבה תא טפוסורקימ
 םיבאשמ קולחל תורשפאה ינפל ,תויופ
 תשר םיקהש ימ .הל הריתסב וליפאו תשרב
 םדוק שמתשה אל םא דחוימב ,אל תססובמ
 .היעבב לקתיהל לולע .,\'וחשסואפ א1/2000-ב
 היביכרמל התוא קרפנ ,התיא דדומתהל ידכ
 ,\גחסואצ א-ל םיעגו) םירבסההו המגדהה)
 ויהי םיכילהתה ואוחסואפ תוביבס ראשב לבא
 :(ללכ-ךרדב םימוד

 םינוכמה ,תשרב םיבשחמה תומש .תומשה
 -חתמל ונתינש תומש םה ,אשו8105 אגוווט
 תכרעמ ידי-לע וא שמתשמה ידי-לע םיבש
 לע רבד םוש ונל םירמוא אל םה .הלעפהה

 ןיזגמח%

 .תכרעמ ינייפאמ

 םייטמוטוא םינוכדע קרחרמ הד תכרעמה רוזחש
 םדקממ | .הרמוח :בשחמ םש רללב

 .תשרב ךלש בשחמה ירהיזק אבה עדימב עמחשמ שעתשסאפ 7

 :בועחמה רואי

 "רמת לש בשחמה" רא "חבטמה בשחמ" המגורק

 ב .אלמ בשחמ םש

 וס האטה רובע חצובק

 .תופרטצה םשל חשרה ירהיז ףושאב שמתשהק יי
 חל .ימוקמ שמחשמ רובשח תריציר םיבשחמ ו
 ושר ההזמ לע

 רוניש לע שתל .םיבשחמ | חצובקל ףרטצהל רא הז בשחמ לש רמו תא תרנשל ירב

 3 הנומת

 תשרה יהיו ףשא

 חשרה יוהיז ףשא לא אבה ךורב

 .תווק רלש בושזמה תא רבת ךל עייסמ הז ףשא
 אבה לט ץחק .רישמהק ירב

 4 הנומת *

 .חורק רבחתמ
 הו בועחמב שתשח החא רציב

 .ךלש בשחמה תא רזי בוט חראחמה חררשפאב רחב
 א :םיבועחמל רבחאהל ידכ רב שטחשס ינו הקטע ור כל אה ו 9

 .חיקסע תשרמ קקח חדוחמ רגיאו יחיב שומישק דעדימ חו בש

 יעצמא ינש - א146-ה ירפסמ לעו 1/-ה תובותכ
 דצמ .תשרב םיבשחמ לש םיילסרבינואה יוהיוה
 תוהול החונה ךרדה םה אטו8105 אאוט ,ינש
 ףותישו ,תשרב תפתושמ הדובע ךרוצל םיבשחמ
 .םיבאשמ

 תצובקל םיבשחמ תצובק ןיב לידבהל יאדכ
 רקיעב תשמשמ "םיבשחמ תצובק" .הדובע
 ןיב םיניחבמ םש ,תולודג תויקסע תותשרב
 םיקסועש םישמתשמ לש תולודג תוצובק
 תצובק איה "הדובע תצובק" .םינוש םימוחתב

 ןיזגמ

 ,תשרב םיבשחמ לש תיסיסבה תוסחייתהה
 היהת הנטק תשרב .םיבאשמ םיפתשמש
 תא תללוכש ,תחא הדובע תצובק ללכ-ךרדב
 תשרב םיבשחמה תא ךיישל ידכ .םיבשחמה לכ
 -וציב / הרקבה חולל םיסנכנ הדובעה תצובקל
 תכרעמ ינייפאמ / תכרעמ / הקוזחתו םיע
 .בשחמה םש /

 ,ידוחיי םש תויהל ךירצ תשרב בשחמ לכל
 תיתיב/הנטקה תשרל ונרביחש םיבשחמה לכו
 התוא תחת םירדגומ תויהל םיכירצ ונלש
 הצובקה םשל לדחמה תרירב) הדובע תצובק
 ןתינש) בשחמה רואיתל .("\/טזאָטזטטק" איה
 .תדחוימ תובישח ןיא (תירבעב םג ותוא בותכל
 תצובקו םיבשחמה תומשב ,תאז תמועל
 תולודג תויתואב שומישל תובישח שי הדובעה
 םיבשחמה דחאב רידגנ םא ,ןכל .תונטק וא
 -תמה ,"\צ אא 0600 איה הדובעה תצובקש
 יי\/טזאטזסטק" הדובע תצובקב םימושרה םיבש
 .ותוא וארי אל

 ליעפהל ןתינ ,בשחמל םש שי רבכ םא
 הקלקה תועצמאב תשרה יוהיו ףשא תא
 החיתפה ןולחמ .תשר ההזמ רותפכה לע
 תורשפאב רחבנו אבה בלשל ךישמנ ,(4 הנומת)
 תשרל רבוחמ בשחמה יכ תרמואה הנושארה
 .(5 הנומת)

 תשרה יכ עבקנ (6 הנומת) אבה ןולחב
 ,איהש) םיבשחמ תצובקב תשמתשמ הניא ונלש
 לבא הלודג תשרב תישומיש הרדגה ,רומאכ
 לש םשה תא םירידגמ תעכ .(ונלש תשרב אל
 תא תונשל ץלמומ .(7 הנומת) הדובעה תצובק
 בשחמל םג ,םש רבכ שי םא .לדחמה תרירב
 ,ותוא תונשל קר םיצורו ,הדובעה תצובקל סגו
 -תאמ ,םויסב .(8 הנומת) יוניש תא םיליעפמ
 .וטלקיי םייונישהש ידכ םילח

 םיבאשמ ףותיש רשפאל ידכ .םיבאשמ ףותיש
 טנרטניאו תשר ירוביח / הרקבה חולל םיסנכנ
 תיתיבה תשרה תורדגה תא הנש וא רדגה /
 םיליעפמו ךלש הנטקה תידרשמה תשרה וא
 .תשרה תרדגה ףשא תא

 המכ אלמתהל םיכירצ ,לעפי ףותישהש ידכ
 :םייסיסב םיאנת

 םידעוימה םיבשחמב םיפתושמ םיבאשמ שי .א
 -שמח יכרצ יפ-לע שומישל ורדגוה םהו ,ףותישל
 .(9 הנומת) דרפנב בשחמ לכב ,תשרב םישמת
 לכל תשגל םיאכזל תומיאתמה תואשרהה ורדגוה .ב
 איה הז תא עצבל הטושפה ךרדה .באשמו בשחמ
 ,םישמתשמ תונובשח / הרקבה חולל סנכיהל
 -מתשמה .םייוצרה םישמתשמה תא רידגהלו
 לוהינ ילכה תא ופידעי ,רתוי םייעוצקמה םיש
 ילכב .(אווטוטאס|[ 18 גטורטה[ 6|001080) בשחמ
 תוצובקו םישמתשמ תא אוצמל ןתינ תכרעמה
 ,(10 הנומת) םיימוקמ

 םיריכמ םיסונמ \\ומשטואא 0 ישמתשמ
 ולא תבוטל .וב שומישה תאו הו ילכה תא בטיה

 6 הנומת *

 וופר דבחווה
 רשמתשמ החא זושר חט הזיאב

 -רלוש הרבתה ₪ תורה תא רזוריב בוסה רפראב חראהמת זחורמאב רחב
 יבוש תצרבק םע תושרב וע זיש השעכ ילו רב(

 רטיבשחמ הצדק אלל ושוב וחי ואל יש כ

 .הדדבע חצובע
 .םיבאשסל םיצבפ תפזושחה םיבושחמ לש הצובק איה הדדבע זוצובק

 לש חדרבעה חצובקב טירחא ויכוח חגצהל ילש ושרה יחרקימ ךרלחב .אארצקא תא ווסמ חו ₪ הז בשחח דימו היקא הדרבועה זצרבש חוש וא רקטה
 .עבא רפמק רדבע ,רלש הדדבפעה חצובט זו רחמ עדרי ךניא א

 ני
 דרב חובק מוש

 א .חשר רבאשחל השיג לע עיפשהל םייושע יניש ה בשחמ ו חורב טשה תא רו רחרראמאב

| 
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 הרקבה חולל םיסנכנ :םיעדוי םניאש ונתיאמ

 דועיתה .לוהינ ילכ / הקוזחתו םיעוציב /

 ןויסינ ירסחל םג םיאתיו ,ןייוצמ הזה ילכל

 תטיש תא ןיבהל רשפא תוקד רפסמ ירחא -

 םינוש םישמתשמל תתל ןתינ .תואשרהה ןתמ

 םיליפורפ יפ-לע תונוש תומרב תואשרה תשרב

 תולעב תוצובקל םישמתשמ ףרצל ,םינכומ

 .דועו תונוש האשרה תומר

 תשרה יבשחמ יבאשמ לע ןגהל הצורש ימל

 דאמ יוצר ,יפיצפס שמתשמ דצמ ןודוב העיגפ ינפמ

 םישמתשמה ןיב תואשרהה תומרב הנחבא עצבל

 תשרב דחא שמתשמ קר עובקל ץלמומ .תשרב

 ה תצובקב תורבחו .א0והוחוצשגוטז תאשרה םע

 ור ל

 (8:) 15 120 ןוטילקת ינייפאמ

 ףוחיש | הרמוח | םילב | יללכ

 בועחח ?₪ םירחא םיששחתשמ םע רז היקיח ףתשל ידב
 .םססטזופחוא חיקיחה לא חתוא רורג .דבלב הז

 תויטרפ ויהי חלש הנשמה חויקיחו וז היקיחש ידב
 האבה ןומיסה חביחב רחב , השיג היהח ךל קרו

 רמוקמה בשחמב החטבאו ףוחיש |

| 
| 

| 
 תוערב החטבאו ףוחיש

 םע םגו חשרב םיששמתשמ םע םג רז היקיח ףחועל ידב
 רומיסה חביחב רחב הז בוחמב םירחא םישחחשמ
 .ףותיש םש דלקהו ךלהל הנושארה

 חשרב וז היקיח ףתש [₪]

 8| :ףוחישח םש

 רלש םיצבקה תא חונשל תוערב םישמחשמל רשפא |

8 
 .החטבאו ףוחיש חודוא ףסונ עדימ לבח

 [- לוטיב ) ר(אר החחה שלשה

 הרזע ןולח הגוצת הלועפ ץבוק ₪

>> ₪|₪ 9 
 (ימוקמ) בשחמ לוהינ

 תכרעמ ילכ ₪4 -
 םיעוריאה גיצמ []) +
 תופתושמ תויקית 4 +
 םיימוקמ תוצובקו םישמתשמ (% -

 א םישמתשמ ()
 .תוצובק )|

 תוארתהו םיעוציב םושיר ינמוי +

 םינקתהה להנמ

 ןוסחא ₪) =
 ףלשנ ןוסחא םוקמ ₪ +

 קסידה החאמ
 םיקסיד לוהינ

 םימושייו םיתוריש 8 +

 2001 רבמבונ

 =  |םדקתמ יללב

 | :תועצמאב רבחחה

 | 5085014 םק-320א-ה 10/10/86 0 אמקוז 8

 ...הרוצת חעיבק

 םיניפאמ ] .הנקהה |
 רואיח

 תשרב םיבאשמ לא השיג עצבל בשחמל חורשפא ןתמ
 ב

 הנקחהרסה [ ) 

 רבוחמ בשחמה רשאכ םיחווידה רוזאב לח גצה [ש]

 11 הנומת

 םיינש וא דחא שמתשמש ףלמומ .3ז118081018-

 6חוסו6 וא טופז 1568-כ ורדגוי רתויה לכל

 ,(הלאכ םישמתשמ ךירצ ללכב םא) [כטצא1טק 1%

 ףלמומ תשרה תונחת לכב םישמתשמה ראש לכו

 תלוכי אלל םישמתשמ :רמולכ ,0%6₪-כ ורדגויש

 .תכרעמה תורדגהב םייוניש עצבל

 ,םיצבק לע ןגהל רשפאמ \גמשסו\ אק

 קוס תסריגבו ,םייפיצפס םיננוכ וא תויקית

 לכ ךותב םיצבק תיביטקלס ןיפצהל םג ןתינ

 שמתשהל תוסנל ףלמומ ,םימדקתמל .הייקית

 / הרקבה חול) ימוקמ החטבא תוינידמ ילכב

 אל ילכה םא .לוהינ ילכ / הקוזחתו םיעוציב

 ,860001.ופש \בוקה תא שפחל שי םש אצמנ

 .(הנקתהה רוטילקתב וא חישקה קסידב

 תפסונ תורשפא שי |\1:8 תכרעמבו א? ?0-ב

 -שמל קסיד חטש לש תוסכמ עובקל - הנגהל

 .תשרבו בשחמה לע םינוש םישמת

 סנכיהל שי .ונקתוה םימיאתמה םילוקוטורפה .ג

 (11 הנומת) תשרה סיטרכ לש םינייפאמל

 016 טז םילוקוטורפה םינמוסמש קודבלו

 ווט גחש קודמו 6החחט גו א[וטזס50[ אסוס

 וללה תולועפה תא .!טז 110703011 \טזואסזא

 ףתשמשו תשרל רבוחמש בשחמ לכ לע םיעצבמ

 רתוול יאדכ ינשה לוקוטורפה לע .םיבאשמ

 ףשוח אוהש םושמ ,תרכה וב ןיא רשאכ

 תופקתהל תורישה תא ןתונש בשחמה תא

 ,ךרוצ שי רשאכ ליעפהל ןתינ .םינוש םיגוסמ

 שולגל םיליחתמש עגרב ,לשמל - ירחא תובכלו

 יפכ ,הזה ןיינעב רוזעל לוכי ינוציח  [וזשוג|])

 אוה קודבל בושחש ףסונ רבד .(ךשמהב ריבסנש

 אלא דרפנ לוקוטורפכ אל ,לעפומ |\618105-ש

 1806986 הרושל םישגינ ןכל .167/ןק לע

 .(12 הנומת) םינייפאמ לע םיצחולו 1

 זאפ / םדקתמ / יללכל םישגינ סשמ

69 

 1063 63 0000 66%00ה ינייפאמ -+-

 םדקתמ יללב

 :תועצמאב רבחחה

 פט הכסא םק-320א-ה 100/10/% 00 אגוז ₪₪

 | הרוצח העיבק

 | :םיאבה םיטירפב שוחיש הועוע הז רוביח

 2 005 780% 500906 5 וש
 (םוואסוא (וסחא0ז חששו "רש |

 . כב -
1 . 

 םיניופאח הנקחה
 | רואיח
 .לרקרוררפ . דחמהפהופפסה (כסחשסו [?תכ!סוסס|/חזפה 6 להטוט
 רשא לדחמ תרירבכ ועמושמה תיבחרחה תרוועקתה תשר
 רז? רז תורבוחמה חונוש חזתשר ךיב תרושקח רשפאמ

 רבוחמ בשחמה רשאכ םיחודידה רוזאב קמט גצה [] |

 12 הנומת

 תומדקתמ ד60/17 תורדגה

 תויורשפא | \07%5 | ו \ ו תורדגה

 \עומישה רדס "97 .ו/וא5 חובוחכ

 הפסוה

 רובע תויררועקתהה לכ לע הלח איה .הנימז (4405ד5 עדימ חקידב סא
 רימז דספ/ןק

 ₪₪05דַפ שופיח רשפא .0805ד5 אוביי

 8005 תרדגה

 :לדחמ תרירב

 שומיש השענ םא .0-7 תרשמ !48/05 חרד הב שחתשה
 תרד גה קפסמ רניא 0%: תרועש וא חיטטס ול חבוחכב

 דפו חוטצמאב %₪8/05 רשפא 5 %

 18005 סי דק/ןק רשפא

 1805 סצש 100/07 רשפאח לא ()

 13 הנומת

 16/8108 :לדחמה תרירב תלעפומש םיקדובו

 תוריש רדעיהבו ,01167 תרש ידי-לע קפוסמ

 .(13 הנומת) 16/7 לע לעפומ זז?

 [וזסושס!!-ה תייעבו ףותישה
 תחתופ םיבאשמ ףותיש תלעפה ,רומאכ

 םא טילחהל םצעב ונילע .החטבאב תוצרפ

 ,ןוכיסה תא תחקל םינכומו ףותיש םיצור ונחנא

 -ורקימ לש תוזשוא4ו|-ה תא ליעפהל םיצור וא

 תיטוקא וזה היעבה .ףותיש ןיא זאו טפוס

 צקא לעפומ םהב ,בחר-ספ ירוביחב דחוימב

 ןיזגמ

 א 1063 תזסב 00006600 ינייפא

 םדקתמ | יִכלַכ

 טנרטניאל רוביזו לוע פחפאש| חרוע

 רא הלבגה ידי-לע ילוע תוערה לער בועחמה לע ךגה [₪
 טנרטניאהמ הז בשחמל השיג לוע חעינמ

 טנרטניאל רוביח לוע ?צפאהו חרש תוררא דוע דמל

 .תלא םינייפאס רידגהל דציכ עדרי רניא םא
 תאז םרקמב חשרה חרדה ףשאב שמחשה

| 
 | ( תה ] 1

 רוגס
 14 הנומת

 תומדקתמ תורדגה

 וסאוק | חחטבא םושיר | םיחרריש

 השיג תורשפא
 םיחוריש

 .(/ק4) 4 הרי ג ותוטחושו 1384 00655 ?זסו060ו [ =
 (5/1דק) ותושוהש| )51 5פח61 [ |
 חופחופספ 12158 דס [
 הופחופספ 9554 )00 [ 71
 (/003) 3 הטרי ג קטפ-08ו66 לוטוס [ 1
 קחורמ הדרבע ךחלוש [-
 ?דק חרש 1
 דמתש תרש [1
 דד טנרטניא תרש [-
 ודק 5) חטבואמ טנרטניא חרש [-

 | םטנרטניאח ישמחשמק שי םהילא חשרב םיקערפה םיחוריועב רחב
| 

 15 הנומת

 תוריש תורדגה

 :תרריועה רואיח

2 - 

 :12 .המגרדל) ול תבוחכ רא םש
 :ךלש תורב הז תררישש חראמה

 פוהספתמתמ

 בשחמה לש (192 0

 :תז תוריש רובע תינוציח האיצי רפסמ
 טפק(כ דש | ו 4
 :הז תוריוע ררבע חימינפ הארצי רפסמ
 ₪ שעומ %

 16 הנומת

 לש זוו6ש4||-ה ,הזכ בצמב .טנרטניאל רושיקב
 .תשרה יבאשמל השיגה תא םסוח א?

 ,הז תא הנשת טפוסורקימ יתמו םא רורב אל
 החטבא יטביהל תופידע תנתונ הרבחהש םושמ
 לכמ .םיבאשמ ףותיש ומכ תונוכת ןובשח לע

 לרטנל לכ םדוק ךירצ ,ףותיש רשפאל ידכ ,םוקמ
 קודבל ידכ .עווטאאו!-ה תלועפ תא תונשל וא
 ,תשרה סיטרכ תורדגהל םיסנכנ לעפומ אוה םא

 / םינייפאמ = / 1.031 ג צשג (:0חת66008 ןולחל

 רשפא ,לעפומ אוה םא .(14 הנומת) םדקתמ
 תורדגהה תא תונשל וא ,ותלועפ תא קיספהל

 ןיזגמ 1

 םדוק םיגדנ .םסחיי אל םיבאשמה ףותישש ךכ
 .רתוי תכבוסמה ,היינשה תורשפאה תא אקווד

 תנכות תא םיליעפמ :םיבאשמה ףותישש תחיתפ

 .(15 הנומת) תורדגהב םירחובו .יוזטוא41|-ה
 םיעגונ הזה ןולחב רבכ םיעיפומש םיתורישה

 ונרתפ ,ווזש4ו!-ה תא ונרסהש עגרמ ,ןבומכ
 םע ונראשנ לבא ,םיבאשמה ףותיש תייעב תא

 שמתשהל בושחש דבלב וז אל .החטבאה תויעב

 םישמתשמ םאש תעדל םג יאדכ אלא ,ווטושג![-ב

 תרש ,ראוד תרש) תרשל תוינייפוא תומישמל
 השיג רשפאל ידכ .(יוכו טנרטניא תרש ,םיצבק
 לבקנו הפסוה לע קילקנ ,םירחאה םיבשחמל

 ףותישל תועגונה תורדגה ןיזהל ןתינ וב ןולח
 ,רשקתל םיצור ותיא בשחמה לש תבותכה -

 ותואל חותפל םיצורש (קטזוצ) תואיציה ירפסמו
 .(16 הנומת) בשחמ

 תואיציה תא רידגהל שי בשחמ לכ רובע
 ןה םיבאשמ ףותיש לש הרקמבש ,תויטנוולרה
 ,139 דע 137 ןהירפסמש 618108 לש תואיציה

 לכל וללה תואיציה תא חתפנ םא :ןיבהל בושח

 בשחמל סנכיהל םלועה לכ לכוי ,1ק תבותכ

 ןתוא חותפל דיפקהל שי .הערפה אלל ונלש

 חוטב וניאש ימו ,ןהל םיקוקוה םיבשחמל קר
 ךישמיו רתוויש ףידע הז תא תושעל עדוי אוהש "

 .היינשה תורשפאל

 איה רתוי הטושפה ךרדה :זוזטואס|| תפלחה
 .ר/גתסואפ א לש ץוזטואג1!-ב ללכ שמתשהל אל

 ךישמהל רשפא) םיבשחמה לכמ ותוא םיריסמ
 -יאל םירבוחמ וכרד בשחמה לע ותוא ליעפהל
 תשר יסיטרכ ינש הזה בשחמב שי םא ,טנרטנ
 ,הצוחה םירבוחמ וכרד סיטרכה לע םיליעפמ -

 .(המינפ םירבוחמ וכרד סיטרכהמ םיריסמו

 -חתמ וכרד בשחמה לע הנכות ססובמ [וזטואג|[-ב

 יפכ .םינגומ םניא םיבשחמה ראש ,תשרל םירב

 הנטקה תשרה ,תומדוק תובתכב רבכ ונרבסהש
 הב םיצקומש ,א/אז תביבס םצעב איה ונלש
 רפשמ הז .םיבשחמה לכל םיילאוטריו 1ץ ירפסמ
 רודחל השקש םושמ ,החטבאה תמר תא תצק
 לבא ."תיתימא" 1? תבותכ ול ןיאש בשחמל
 ,וזה הכושמה לעמ גלדל םיעדוי םיסונמ םירקאה
 םניאש תורמל תימינפה תשרב םיבשחמל עיגהלו
 .םהלש 1ק-ה תובותכ תא םיעדוי

 ,הנושארה .ןנוגתהל תוטושפ םיכרד יתש שי
 ןגתש ,תינוציח ווזטא!| תספוק ןיקתהל איה
 תואספוק םויה אוצמל רשפא .תשרה לכ לע
 םידרפנ םירצומכ ,4200-400 לש םיריחמב ולאכ

 איבהל יאדכש םירצומ .בתנ םע בולישב וא
 :ןובשחב

 .(טניופקיצ לש תב תרבח) ראוופוס לש 5-80א =
 ,ואושוא.8[80\\ הזט.טסוה תבותכב םיטרפ

 תבותכב ,זטוחשו תרבח הציפמש 286 ירצומ =
 ו

 תרבח ידי-לע ףראב קוושמ .50חו6\(גו| <
 ,ואוושז| 00.1 ,הקינורטקלא סנאסנר

 300 וס 10/0515 6 <

 .יאושוצ.3טסחו.60.1| רתאב םיטרפ .(08(טואץ

 444 83 דומעב ךשמה

 4] | 002 רבמבונ



 וו
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  םינאטיטה תמחלמ = תמח

 לש םלש םלוע חתפתה םביבס .ןאכ רבכ תשרה יתוריש
 קוויש תמחלמ - ןבומכו ,תונורתפו םירצומ ,תויגולונכט ,םינקת
 םתס וא ,תוטלחה ילבקומ ,םיחתפמ םתא םא .םימחר תרסח
 ובש םוקמה הז ,דיתעה הארי ךיא לע רתוי תצק תעדל םינרקס
 רחונה לש הנכותה םלועל םיכובנ הרומ .ליחתמ אוה

 .םוחתה תוחתפתהב יחכונה בלשל םייטנ

 ,תונושה תויגולונכטה תומרופטלפה ןיב ןיחבנ

 חטשה תא ןיכנו ,הנושהו המודה לע דומענ

 יטנוולרה עדימבו ,תויגולונכטב תוקמעתהל

 תובתכב קוסענ םהבש ,םוחתב תוטלחה תלבקל

 .תואבה

 היצקיטנתואה תלאש
 ךירעהל רתויב הבוטה ךרדה ,םיתיעל

 וא היגולונכט לש תויטנוולרה תדימ תא

 תויוחתפתהה ירחא בוקעל איה ,רצומ

 ,טפוסורקימ ביבס תונורחאה תויטפשמה

 םלעתהל השק ,ךכ הז לע םילכתסמשכ

 טפוסורקימ לש ךלהמה לש תויועמשמהמ

 העידוה הרבחה .ןורחאה טסוגוא שדוחמ

 רחסה תדעוו ןיבל הניב תושדח תונבה לע

 לש ודיתע לע 5טח-ו טפוסורקימ ןיב המחלמה

 םירקוסמה םיאשונה דחא איה ,הנכותה םלוע

 ונחנא סגש אשונ .תיגולונכטה תונותיעב רתויב

 ןויסינ ךותמ ,תובתכ רפסמב וילא ונסחייתה

 .ולש םיבכרומה םיטביהה ללש לע רוא ךופשל

 לעו 1גצ8 לע ועמש םלוכש תורמל ,תאז לכבו

 ,תוילאוטריו תונוכמ לעו תשר יתוריש לע ,.אט

 .יולגה לע רתסנה ברש המדנ

 גיצהל הסננ ,הרדסב הנושארה ,וזה הבתכב

 םינקחשה תא ,תונויערה תאו םיחנומה תא

 ךרדב תאו תושעל הסננ .קחשמה יללכ תאו

 תודוקנ םישפחמש ,םינוש םיארוקל םיאתתש

 -כתמו תוטלחה ילבקמ - אשונה לע תונוש טבמ

 םיקסועש םישנא ,םיבבוחו עוצקמ ישנא ,םיתנ

 .םינרקס םיארוק םתסו סיבורק םימוחתב

 -וולרה דוסיה יחנומב קוסענ וזה הבתכב

 2002 רבמבונ | 8

 9 הש
 כ)

 ט00₪| 11866) /16-ה ,ב"הרא לש תילרדפה

 תפיכאב הלועפ ףותיש ורשפאיש ,(("טחוווווצאוטה

 -יטנתואה תורישב תויטרפו החטבא תוינידמ

 ..[אטו 3800 היצק

 אוה ,1999-ב הנושארל זרכוהש קס

 יתוריש לש םיבושחה תיתשתה יביכרממ דחא

 ןיעמ .עיצמ אוה | .\\66 56חוטש-ה ,תשרה

 םישלוגל רשפאל התרטמש ,"תוהז תדועתי

 לכב םידיחא אמסיסו שמתשמ םשב תוהדוהל

 ןוחבא דעו תוינקמ - תוריש םהל קינעמש רתא

 -קנב םיתוריש דעו ינורטקלא ראודמ ,יאופר

 .ןפוא ותואב תוהדזהל לכונ םלוכב .םייא

 םג ןורתי קינעמ שגגאטטוו ,םיעלקה ירוחאמ

 הלועפ ףותיש רשפאמ אוהש םושמ ,םימזיל

 התוא סיסב לע םיבכרומ םיתוריש תריפתו

 הטושפ יוהיז .תכרעמ

 אמגוד .תילסרבינואו

 תוריש קפס :תלבוקמ

 שלוגל רופתל לוכי דחא

 -התשכ ,שפונ תליבח

 -שתהו םושירה יכיל

 ,תועיסנה תרבחל סול

 םימרוגו ,ןולמה תיב

 םלוכ םישענ ,םירחא

 .ןווקמב

 ןיזגמ

 אוה ,רומאכ קס לבא
 רמב .הנושארה ןיינבה ןבא קר

 לע טפוסורקימ הצירכה 1 \
 ,תורישה לש תילנויצקנופ הבחרה

 1גו|צוסחו םשב המזוי תרגסמב
 רבודמ .(.אשד אוע 50זצוש םויכ)

 לע םיססובמה םימושיי ףסואב
 תא םימילשמו ,אא1/ תומכס
 םע תינורטקלאה תוהזה תדועת
 ומכ תומש ילעב םיתוריש

 הע

 םיתוריש .המודכו עוטה
 ןתינש יפכ - שלוגל םיעיצמש
 תא ןסחאל תורשפאה תא - םהיתומשמ ןיבהל
 תעב שמשל ולכויש ידכ ,תשרב םיישיאה ויטרפ
 ומכ ,רתוי םיבכרומ םיתוריש תלבקל ךרוצה
 .רכזוהש הז

 המכ תאו לכב ןאכ שי לבא ,הפיו בוט לכה
 -יקפמ םצעב ?%ססזו רשמתשמ ,תישאר תויעב
 וז .רז םרוג ידיב םיישיאה םהיטרפ תא םיד
 םרוגה ,תינש .ותויטרפל דרחש ימ רובע היעב
 ,הקוחו הלודג תירחסמ הרבח אוה הוה רוה
 היעב וז .לופונומ איהש ןעוטש ימ וליפא שיש
 - תישילשו .טפוסורקימ לש היתורחתמ רובע
 דאמ השיגרש הנידמ ,בייהראב הרוק הו לכ
 וז .םילופונומלו תויטרפל םירושקה םיאשונל
 .טפוסורקימ לש היעבה

--<= 
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 ךרדה הכורא דוע
 תועיצמ טפוסורקימ לש היתורחתמ ,עודיכ

 הזש) תכייושמ יתלבו החותפ ,הביטנרטלא
 -שמה יטרפ םע עדימה ירגאמש ,לכ םדוק רמוא
 תחת ,(תחא הרבח לש הידיב ווכורי אל םישמת
 הברה תורבדמ ןה ."1 גטו 1096 תרתוכה
 ןבומ לבא ,ןכרצה תנגהו תויטרפ ינילנע לע
 .תיקסע איה ןהלש תירקיעה + היצביטומהש
 תיחשמה חוכה לע ןהלש תרוקיבב ,םוקמ לכמ
 ,טפוסורקימל קינעהל לולע קס תורישש
 אל םא םגו .תמא לש ףמשמ רתוי ילוא שי
 המצעל תושרהל הלוכי הניא טפוסורקימ -
 לע-רגאמ תונבל הסנמש יילודג חא"כ ךייטצהל

 ןיזגמ

 שאו

 ששחה |5 .\שד וע 5
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 ,טפוסורקימ לש .אושד לבא .ךלש םיתורישה
 תשרב רומשל ךל ורשפאי אד וע יתוריש
 :רוקמ) םיתוריש תלבק ךרוצל ישיאה עדימה תא
 .(לארשי טפוסורקימ

 תואמ לש םיישיאה םיטרפה לכ םע יטרפ
 .םישלוגה ינוילימ

 ,טפוסורקימש ךכל תוביסה דחא ילוא וז
 לע הורכהה תא האיפקה ,ידדצ-דח ךלהמב
 -ועמה .רפסמ םישדוח ינפל .אמד או 8
 םיישק םירעת םא םג ₪6 לש תובר

 [ך ןופשהד צץ
 קאסןפ0ד ₪ ] ה\ ו ותשש

 לש ופוסב הלוכי ,םיפסונ םיבוכיע סורגתו
 .בוכיעל תופסונ תוביס שי לבא .ליעוהל רבד
 ןה ולאה תוביסהש םינעוט םיחמומהמ קלח
 תא קישהל תדמוע טפוסורקימ - תויגולונכט
 תורשע תרשתש תיגולונכט תיתשתל םיטרפמה
 רבודמ .םינש ךשמב סישנא ינוילימ תואמ וא
 לקשיהל ךירצ ולש דצ לכש ,םוצע טקייורפב
 .םיטרפ יטרפל

 .אשז תווצ להנמ ,רהוז ןורוד ירבדל לבא
 הניא ןמזמ רבכ הביסה ,לארשי טפוסורקימב
 ןיבהל תנמ לע התשענ האפקהה" :תיגולונכט
 -כטה תעמטהש ידכב שרדנה יקסעה לדומה תא

 םושייה .תחלצומ היהת היגולונ
 ,'ונלש םיידיב' אוה יגולונכטה
 ביגי קושה ךיא חוטב אל לבא
 -קימ :תורחא םילימב ."...הזל
 ףלק הל שיש תעדוי טפוסור
 הכירצ איה לבא ,חצנמ יגולונכט
 יללכ ויהי המ טילחהל ןיידע
 .קחשמה

 םיניבמ טפוסורקימב קר אל
 המסרפש ךמסמב .היעבה תא
 188 1הוטזחוהווסח \\ועליה תרבח

 איה ,2001 ףרמב רבכ טק

 סושייי אוה 118ו!גוסחח יכ העבק
 םייוכיס לעב ךא ,ואטס 56זצוטט לש ןיינעמ
 תא תקמנמ 0וַפּג ."תיקסע החלצהל םיטעומ
 שבוגמ אלה יקסעה לדומב ,וזה העיבקה
 .תויטרפב העיגפל תורושקה תויעבבו ,קיפסמ
 ידכ הברה תוכחל הכירצ התייה אל ו

 .יקלח ןפואב תוחפל ,שממתת הלש תיזחתהש
 טפוסורקימל /16-ה הנפ 2001 טסוגואב רבכ
 שדוחמ לחה .אשונב ויתוששח תא עיבהו
 םג םהיפל םימוסרפ עיפוהל ולחה הנשה יאמ
 תונווכתמ יאפוריאה דוחיאב תונידמ רפסמ
 םיעגונה םיקוח הרפה טפוסורקימ םאה רוקחל
 -קיטנתואה יתוריש תרגסמב תויטרפה תנגהל
 .הלש היצ

 התויה םצעמ ,טפוסורקימ לש המווי לכ
 תופקתהל הרטמ דיימ תכפוה ,לופונומ-קפס
 תונכרצ ינוגרא ,םיגאדומ םישמתשמ דצמ
 ךירצ אל .םיטנסרטניא הברה סג - ןבומכו
 -רהמ תצק עתריהל ידכ דיאונרפ תויהל םנמא
 סרוגל םיישיאה ךיטרפ לכ תריסמ לש ןויע
 אשונב העימשמ טפוסורקימ םג לבא ,ירחטמ
 .תויניצר תונעט הזה

 היצקיטנתואה יתורישש רורב ,לכ םדוק
 ידכש ןבומו ,תשרה יתורישל יחרכה טיסב םה
 וצלאי םישלוגה םומיסקמה תא םהמ קיפהל
 תאז םישוע רבכ םקלח .םהיטרפ תא רוסמל
 -ווקמו םיליגר תוריש יקפס לצא ,דרפנב ,םויה
 לכ תא וזכרי סנמא 11גווצוטחח יתוריש .םינ
 .ךחא םרוג לש וידיבו ,דחא םוקמב הזה עדימה



 ויהיו ,םינוש תומוקמב ,טנרטניאב םינימז תויהל םידיתע תשרה יתוריש

 ןקתה לע הגוצתה תבכשל תחתמ .הז םע הז הלועפ ףתשל םילגוסמ

 לע חרכהב ואצמיי אלש תונוש תויגול תובכש םיתיעל ורתתסי ,הצקה

 רפוס תוריש ידכל םידרפנ םיתוריש רפסמ דחי רבחל ולכוי ןה .תרש ותוא

 תרשכ םגו חוקלכ םג שמשי תשרה תוריש ,םירקמהמ קלחב .בכרומ

 הקלחב ,וזה היצמרופניאה רוזיפ םאה לבא

 חוטב בצמ אוה םיבר םיקפס ןיב ,האולמב וא

 זרתוי

 תונורתי עיצמ 1.וטטזזע .\1!וגהטש לש ןורתפה

 ידוחייה ןורתיה .תומוד תויעב סע ,םימוד

 וב םיברועמש אוה - המודמ וא יתימא - ולש

 854, ,לקרוא ,18א .םיבושחו םיבר םימרוג

 -ידמה תרגסמב ,?ג%אעטוו-ב םג תכמותש) 6

 - ןבומכו ,(םלוכבו לכהב ךומתל לש תוינ

 תיקלח המישר וזו .לכה תא תפחודש ,פטה

 תורבח לכ וב תוכמות :בושח תוחפ אל .דאמ

 םירמוא ,המזויה ידיסח .תולודגה יארשאה

 ידמ לודג ונלש ישיאה עדימב ןומטה חוכהש

 -גנתמ .וב קיזחהל תחא הרבחל תתל ידכמ

 דליל םירוה הברה ךכ-לכ םעש ,םירמוא היד

 ומכ חתפתהל הוה דליל שי יוכיס הזיא ,דחא

 .ךירצש

 תובכש תבורמ תורחת
 ,םנמא ,םה תשרה יתורישו היצקיטנתואה

 לש תויגולונכטה ןיב תורחתה לש תינחה דוח

 רתוי הלודגה הנומתה לבא .טפוסורקימו 5

 םיתוריש ,תויגולונכט ,םינקת רופסניא תללוכ

 .םירחא םירחתמ םירצומו

 -חסמ תורבח ונל וקינעיש תשרה יתוריש

 תוביבס לש ןוחרקה הצק קר ויהי ,תויר

 -טהו םילכה .תושדחה תוינוגראה בושחמה

 וחמצ ,םתוא חתפל סירשפאמש תויגולונכ

 לשו 1288 לש הנכותה תורוטקטיכרא ךותמ

 סיסב שמשל ודעונ רוקמבש ,.אשו ג םוטושטוא

 לכ תא תורידגמו) םיינוגראה םימושייה לכל

 הצירלו חותיפל םישרדנה םילכהו םינקתה

 שמשמש יסיסבה לדומה .(םימושיי םתוא לש

 2002 רבמבונ | 0

 שולש לדומ אוה ,תורוטקטיכראה יתש תא

 ילכ הווהמש ,(3-ךוטז ,\זטווווטטוטוט) תובכשה

 -וגרא םימושיי לש יגולה הנבמה רואיתל בוט

 .םייסופיט םיינ

 שולשמ תבכרומ ,המשכ ,3-דוטז ג זשוווטטוטזש

 :תובכש

 םינותנה דסמ תבכש

 הבכשה | .(20100056)

 לע תיארחאה תכרעמב

 .עדימה רוזחאו הרימש

 תומושר םע - םינותנ דסמ לכ תויהל לוכי הז

 .הזב אצויכו ,םירצומ ,יאלמ ,תוחוקל לש

 -ושי*ה .(8טפוח55 1046) תיקסעה הקיגולה תככש

 תועמשמ תא םיניבמש דוביעה יכילהתו סימ

 -צותו ,םיינייפואה םיקוחהו םירשקה ,עדימה

 .תושרדנה דוביעה תוא

 קשמימ תא תללוכ .(קז6פ6ח!סווסח) הגוצתה תבכש

 ,ותועצמאב סיגצומה םינותנה תאו שמתשמה

 תבכש לעמ .םהלש תיפוסה תדבועמה הרוצב

 הגוצת תובכש תויהל תולוכי תיקסע הקיגול

 תביבס ,הרמוחה תומרופטלפל םאתהב ,תונוש

 .האלה ןכו ,הדובעה

 תיתורירש תצקהו תיללכה הרדגהה ךותל

 קוציל ינוגרא סושיי לכו ןוגרא לכ םילוכי ,וזה

 :ההז ראשנ ,םוקמ לכמ ,ןויערה .הנוש ןכות

 ;עדימה תא תרזחאמ םינותנה דסמ תבכש

 -פלו עדימל ונלש קשמימה איה הגוצתה תבכש

 הקיגולה תבכש .עצבל םילוכי ונחנאש תולוע

 .תכרעמה תא עינמש "עונמהי" איה תיקסעה

 ,עצבל םילוכי ונחנא המ הרידגמש וז איה

 .עצבל ונל תרשפאמו

 ידסמ :והשלכ יאקנב תוריש אמגודכ חקינ

 תונובשחה לעו ונילע עדימ םיללוכ םינותנה

 אצמנש ףסכה לע ,ונלש

 תיבירה ירועיש לעו ,םהב

 תבכש .םילבקמ ונחנאש

 חוקל תנכות סצעב - הגוצתה

 תדמע ,קנבב ףוסמ לע הצרש

 ונלש ןפדפדב וא ,"טמופסכ"

 -ליאש עצבל ונל תרשפאמ -

 -ובשח ןיב ףסכ ריבעהל ,תות

 וא - הזאב אצויכו ,תונ

 שקבל ונל תרשפאמ ,םצעב

 .ולאכ תולועפ לש עוציב

 תיקסעה הקיגולה תבכש

 איה ,םייתשה ןיב תכוותמש

 תולועפה לכ תא תעצבמש וז

 תיבירה תא תבשחמש וז םג איה .ונרובע ולאה

 תעצבמו תומושרה תא תלהנמ ,לעופב לבקנש

 -יבש תולועפל םאתהב סישרדנה םייונישה תא

 .האלה ןכו ,ונעצ

 הנוכמב םירחוב
 -ראה םימושייה ראש ומכ - תשרה יתוריש

 ,לדומ ותוא יפ-לע םינבנ - םישדחה םיינוג

 םתוא הארנ ונחנא .ולש הבחרה תועצמאב וא

 ,₪צדאוז /אאוז. ףדכ בורל - הגוצת תבכש ךרד

 .יהשלכ תדיינ המרופטלפ וא ישיא בשחמ לע

 תוחפל דימת ורתתסי וזה הבכשה ירוחאמ

 לש תחא הבכשו ,םינותנ ידסמ לש תחא הבכש

 ןיזגמ חש[

 היד צםוה
 ביבא-לת 157 ןולא לאגי 'חר

 טסו ס ברוצב רבוטפס שדוח תלרגהב הכוזה

 ןויצל ןועארמ ביבח הכימ אוה

 שדוחב םיניזגסה ינש לע יונמה תא שדיחש ,ביבח הכימ
 .הידמ.סוק 'בח דרשוממב המיקתהש הלרגהב הלע רבמטטפס
 לבקל חמש דואמ ,םיבשחמ תונח לעב אוהש ,ביבח הכימ
 .86100 תרצותמ יתודידיהו רתויב ריהמה ברוצה תא
 ורתויב בוטה ימ עדוי ירה אוה
 ₪600 תגיצנ םיבשחמ לטמא תרבח תנתמ אוה ברוצה
 .לארשיב

 תיטמוטוא ת/סנכנ רבמכונ שדוח ךלהמב ןיזגמח61 לע יונמה תא ת/שדחמה לכ

 םיבשחמ לטמא תנתמ ,8806) 401250 רתויכ ריהמה ינוציחה ברוצה לשש הלרגהל
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 םינקתה םג םש ויהי .תיקסע הקיגול

 רושיקה תא ורשפאיש תויגולונכטהו

 אצמיהל תויושעש ,תונושה תובכשה ןיב

 אלו ,תוקחורמ בושחמ תומרופטלפ לע

 םע וז "רבדל" ןהל ורשפאי םה .תומאות

 -קתל תויתשתה תא וקפסיש הוב ,וז

 ,עדימה לש םיטמרופל ,םינותנה תרוש

 .יתונכת דוק תצירלו

 םהש אוה תשרה יתוריש לש דוחייה

 -וסמו ,םינוש תומוקמב ,תשרב םינימצ

 ירשפא הז .הז םע הז הלועפ ףתשל םילג

 "גומש ,הביבסלו הרוטקטיכראל תודוה

 -י)ה הנוכמה ידי-לע הבר הדימב םירד

 הצקה ןקתה לע תלעפומש ,תילאוטר

 -מועש בושחמה יבאשמ םהמ הרידגמו

 שמתשי םושייה דציכו ונתושרל םיד

 הלוכי תילאוטריו הנוכמ התוא .םהב

 ,הגוצתה תבכש תא ליעפהל ידכ שמשל

 תובכש אצמיהל תולוכי היתחתמשכ

 חרכהב תואצמנ ןניאש תונוש תויגול

 תולוכי וללה תובכשה .תרש ותוא לע

 םידרפנ םיתוריש רפסמ דחי רבחל

 -וסמה סינותנה ידסמו םימושייה יתרש

 .םייתר |

 זר/106 1101107

 תויגולונכטה ןיב לדבהה ,ונתניחבמ

 םדוק אטבתמ ,טפוסורקימו 5טח לש

 ,םויה רבכ .תילאוטריוה הנוכמב לכ

 לע ליגר ןפדפדב םישמתשמ ונחנאשכ

 םצמטצמ הזה לדבהה ,ינחלוש בשחמ

 ינומושיי םיצירמ ונחנא םאה הלאשל

 1חוטחוטו ₪אק!טוטז ונקתה םא .אל וא !גוה

 תנוכמ ביכר תא דרפנב ונקתה אלו ,6.1

 -ונכטה לע םיססובמש םירתא ,18ו%-ה

 בשחמה לע ךירצש ומכ וגצוי אל היגול
 פ5וומ
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 והן שס 5 ,םיסיטרכ ללוכ שפונ תנמזה ,לשמל)

 רוצילו ,(וכו יאופר חוטיב ,ןולמב רדח

 קלחב .בכרומה יפוסה תורישה תא

 שמשל לוכי תשרה סושיי ,םירקמהמ

 .תרשכ םגו חוקלכ םג

 ,וזאה הסיפתה לש רתויב אלמה סושייב

 -ויצקנופ לבקנ .תורישל ךופהת הנכותה

 םוקמב ,השירד יפל ,תרחא וא וזכ תוילנ

 אלא ,תונכות הנקנ אל .ךרטצנש ןמובו

 -וכתב שומישה ףקיה וא ןמזה יפל םלשנ

 .שמתשנ ןהב ןהלש תויפיצפסה תונ

 -רוסמ םיינוגרא-םינפ חוקל-תרש ימושייב

 אצמנ ,תובכשה שולש לדומב םייונבש ,םיית

 הבכשב ;1.טשּגטע תכרעמ םינותנה דסמ תבכשב

 תבכשבו ,םאות םימושיי תרש אצמנ תיגולה

 דבעמש ,(['ו 6]וטחו) "ןמש חוקליי אצמנ הגוצתה

 .תיפרג הגוצתל םיימלוגה םינותנה תא

 שמתשהל לבוקמ \שטט תוחוקל תרשל ידכ

 וא \/ש1.086 ומכ ,םידחוימ םימושיי יתרשב

 מ פפו א
 ו ב

 - | ו

 : ₪ ב 7
 סטז ד %

 חה ה

 דוקב ובתכנש םימושיי םיצירמש ,וצטספקווגז6

 דוגומ) "הזר חוקליי היהי הגוצתה תבכשב .ז25

 ילודומ םע ןפדפד טושפ והז ללכ-ךרדב - (6]וטחו

 קחשמל סינכהל הצור טפוסורקימ .?1טָפ-ומ

 ימושייב קר אל .הלש תופשהו םילכה תא

 הוב .םיינוגראה םימושייה לכב אלא ,תשר

 לע םג אלא ,פטח לע קר אל תמייאמ איה

 ,1.0ג6ע-ה תוכרעמ ירוחאמ תודמועה תורבחה

 .סהילע רתוול םייושע ונחנאו ,ונלש

 ךשמהכ - םייושע ,םירתאה יליעפמ

 תא חתפל רוחבל - ונלש הריחבל

 תורחא תויגולונכטב םהלש םירתאה

 ריבסמ הז .ץופנה ןפדפדב תוכמתנש

 אל טפוסורקימ לש הטלחהה עודמ

 הגצוה לדחמ תרירבכ 1גו8-ב ךומתל

 .תורחתב עגופש דעצכ

 הריחב ושעי ונתיאמ םיבר ,בורקב

 ,ירלולס ןופלט הנקנ רשאכ - המוד

 12א18-ב ךמות אוהשכ ותוא לבקל לכונ

 תיטקפמוקה הסריגה תא ץירמ ,רמולכ)

 וא (פטמ לש תילאוטריוה הנוכמה לש

 ,ל"נכ) .1א6ו 60חוקגטו ['זגחוטוצסזא םע

 םיינשהמ הויא .(טפוסורקימ לש לבא

 יקפס ועיצי המ יולת הז זרתוי ונל ןתיי

 היגולונכט וויאב יולת הזו ,םיתורישה

 תלאש וו זורחבי םה המבו .ורחבי םה

 ינשל ןבומכ דבוע הז לכו .רלודה ןוילימ

 .םינוויכה

 המרופטלפה לע ברקה
 -כטה סיסבה תא תועיצמ 5טח-ו טפוסורקימ

 חתפל וצרי םינוגראהשכ .המרופטלפה ,יגולונ

 יתוריש תאו ,םיינוגרא-םינפה םימושייה תא

 וא ןאכל עירכהל וכרטצי םה ,םהלש תשרה

 ומצע חותיפה תא עצבל ידכ לבא .ןאכל

 ךייש היהי אלש ןורתפב רוחבל וכרטצי םה

 ,הזכ ."ןורתפ" .םייתשהמ תחאל חרכהב

 ןיזגמ

 רתויב ריהמה שדחה ינוציחה ברוצה
 !ןאכ רבכ

 רבמבונ שדוח ךשמב יונמ לע םתוחה לכ
 ברוצה לע הלרגהל תיטמוטוא סנכנ
 תרבח תנתמ 860 2₪!40ע יתודידיה
 .םיבשחמ לטמא

 ריהמ שפפ 2.0 קשממ שי ינוציחה ברוצל
 תקלדה אלל הרישי הניגנל םירותפכו
 ,תיתוכיא הבירצ תחטבא ןונגנמ ;בשחמה
 תודוה תולקת ענומה הפיצרו הריהמ
 55555 \וא< תידוחייה היגולונכטל
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 רבמבונב יונמ השע
 !ךל הכחמ רתויב ריהמה ינוציחה שדחה ברוצה
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 5ץחוסוהח
 ןטפפפמממ ]פה

 פץחוטופח ירלולס ,ןימימ .םילדבהה תא אצמ

 ,ןימימ .650032 לע ססובמ ,ישילש רודמ םכח

 לע ססובמש ,.אשד םחפטוט6 ,ליבקמ םגד

 .טפוסורקימ לש 5ווחפפז הלעפהה תכרעמ

 תוביבס לולכל לוכי

 -ושיי יתרשו חותיפ

 עוציבל םיתרשו ,םימ

 -יצפס תוינוגרא תולועפ

 סיסב לוהינ :ןוגכ ,תויפ

 501 לשמל) םינותנ

 ןיב היצרגטניא ,(56זץסז

 10% ומכ) | תונכות

 לש | ןתוטקזוגוסמ זז

 לומ הדובע ,(טפוסורקימ

 \/וסטו|ש) םידיינ םינקתה

 .דועו (1ת!סחחהגווסח 50זשטז

 -ושייה חותיפל סיסב ווהיש הנכותה ינקת

 ינש ידי-לע םנמא םיעבקנ ,םתלועפלו םימ

 הדעוו ,.אשז רובע טפוסורקימ - דבלב םיפוג

 ,םיידיתעה 1גצג ינקת חותיפ לע תיארחאה

 תויתשת תא .!ג%4 תוססובמ תויתשת רובע

 עיצהל תולוכי ,תאז תמועל ,לוהינהו חותיפה

 לע תוססבתמש ,ישילש דצמ הנכות תורבח

 .טפוסורקימ לש םינקתה וא 138 ינקת

 ,18/ ,סזוט|6 :הזה םוחתב םיטלובה תומשה

 -קימו ,1גאּג ינקת לע תוססבתמש ,5טח-ו 8

 תחא לכ .הלש םינקתה לע תססבתמש טפוסור

 רתוי - המלש תיתשת העיצמ וללה תורבחהמ

 לש לוהינו הלעפה ,העמטה ,חותיפל - תוחפ וא

 .תשר יתורישו םייקסע םימושיי

 ,שחרתת ידיתעה הנכותה קוש לע תורחתה

 :םירושימ השולשב ,ןכ םא

 5טח-ל טפוסורקימ ןיב - תומרופטלפה

 היתופתושו

 2002 רבמבונ

 .(₪ז תמרופטלפ

 ו
 אשד םה10זק056 5

 תורבחו ורכזוהש תורבחה ןיב - תונורתפה

 תופסונ

 לע וססבתיש תשרה יתוריש - םיתורישה

 .ל"נה ינש

 ,ישילשה רושימל הגרדהב תטסומ בלה תמושת

 -סמה סינוגראה בור תא םצעב דיתעב קיסעיש

 תיתימאה תורחתה ,תוחפל ,הירואיתב .םיירח

 -תיש םיתוריש ועיציש תורחתמ תורבח ןיב היהת

 אמגודל םא .תורחתמה תויגולונכטה לע וססב

 ןורתפבו המרופטלפב רחבי םייוסמ קנב

 קנב לע יתורחת ןורתי ול קינעי הז ,רתוי םיבוט

 ,פשוו-ו טפוסורקימ םג ןכל .תורחא תוריחב השעש

 םישיגדמו םינוגראל םינופ ,תונורתפה יקפס םגו

 ,ןהלש םירצומהו תויגולונכטה לש תונורתיה תא

 .תשר יתורישל סיסבכ

 פטח-ו טפוסורקימ תושיגדמש דמימה םג והז

 ןהיתש וכרע הנורחאה הנשה ךלהמב .םויה

 וררחש ,חותיפה תוביבסב םיינכט םירופיש

 ופיסוה ,םירצומ תוליבח לש תונוש תורוצת

 הלועפ יפותיש לע ודקשו םישדח םירצומ

 .רתוי םיבוט םילכ םימשיימל קפסל ודעונש

 וקפסיש ,תשרה יתוריש אוה ירקיעה דעיה לבא

 קר אל ,בגא .הנכותכ תורישו תורישכ הנכות

 -וקלל ועיצי םיירחסמ םינוגראש תשר יתוריש

 ושמשיש תשר יתוריש םג אלא ,םהלַש תוח

 .ןהידבוע תא

 תועיצמ ןניא 5טח םגו טפוסורקימ םג ,ןכל

 ,םיינוגרא םימושיי חותיפל תוביבסו םילכ רבכ

 לש הלעפהו חותיפל תויתשתו םירצומ אלא

 טעמכ סואיתבו ידמל המוד ןפואב .םיתוריש

 ןהלש םירתאב הנורחאל ןהיתש ומסרפ ,םלשומ

 -ברה לדומה תא םיגיצמש םיינכט םיכמסמ

 יתבכש-בר לדומכ ,םימושיי חותיפל יתבכש

 תוגיצמ ןהש תורוטקטיכראה .םיתוריש חותיפל

 םיקנעומש תומשב ,םינקתב ,וזמ וז תונוש

 םירצומבו ביכרמ לכ לש יגולה םוקימב ,תובכשל

 הלידגה .המוד ןויערה לבא .םושייל םישמשמה

 תא טורטורפב תראתמש ,טפוסורקימ תושעל

 ךרדב ןוגראה לש יגטרטסאה הבישחה ךרעמ לכ

 םושייה בלתשמ דציכו ,םיתוריש םתוא תריציל

 .ןוגראה תורטמב וז היגטרטסא לש יגולונכטה

 יבגל תולאשה תולוע ובש םוקמה םג והז

 לומ ?גצאטסו יתוריש - היצקיטנתואה יתוריש

 תיתשת קפסי סהמ הזיא - 1.וטטזוע .41!זגחס6

 עדימה בשי הפיא ,רתוי ךמתנ היהי ,רתוי הליעי

 .'וכו ,שיגנ היהי אוה המכ דעו ורזחאי םהש

 תיקסעה הקיגולב םיזכרתמ
 םושייה ליחתמ וב םוקמה ,וזה השיגה יפ-לע

 םילימב .ןוגראה לש יגטרטסאה ךרוצה אוה

 הקיגולה איה תמאב בושחש המ :תורחאה

 תיקסע הקיגול התוא ,תינכט הניחבמ .תיקסעה

 עדימה לע םיעצבתמש םיכילהתה ףסוא איה

 איה תיקסעה הקיגולה ,תילוהינ הניחבמ .ינוגראה

 .תיקסעה תוליעפה תביל לש יתונכתה גוצייה

 תא שיגהל היהי תשרה יתוריש לש םדיקפת

 - הצקה שמתשמל תויגולה תולועפה תואצות

 444 85 דומעב ךשמה

 ןיזגמ ח%

 ד
 ו%8%גפ| לאושי

 28082 ובמבונ ןויל'ג
 ק6 ₪3482וה6 לש

 ג
 ו%האפ| !אושי

 צוע
 מ :

 שדוחה תלרגהב

 ירצומ לע קייודמו ינכדע עדימל רתויב ןמיהמה רוקמה
 האלמ הנומת ךל םינתונ םלועב םיחמומה יבוט .הנכותו הרמוח

 ,טנרטניא ,תרושקית תותשר ,ישיא בושחימב הרוקש המ לע
 .קוש תומגמו תוידיתע תויגולונכט

 2 5 5 8 8 6 - 3 0 ודי "| ג
 ם'נות'עהו םיופפה תו'ונת לנב ג'שהל
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 וללה תולאשה

 רפוס יליג

 .הליהק לכ לש ךוותה ידומעו ,''יתליהק בושיי*

 !?הליהקב רבח אוה ,הלילצ וא לושיב

 .הליהק יהמ ,הלאשל הבושת םג םיעיצמ

 תרחא טנרטניא
 ?הליהק איה תנמדזמ החיש טנרטניאב תחחושמש םישנא לש הצובק לכ םאה

 תא תופילחמ תוילאוטריוה תוליהקה םאה ?הליהקל הלאה םישנאה םיכפוה יתמ

 לע הנענש חוטב אל ?רצוויהל ןהל תועייסמ וא ,ןהילא תופסוותמ ,תויתימאה

 תוילאיר-וטריו תוליהק :

 ,תיבסל-ומוהה הליהקה הנשיו "תידוהיה הליהקה'' הנשי .םירשקה המכ דיימ םילוע הלימה לע םיבשוחשכ ?הליהק וז המ

 ,"הליהקל המורת" םג שי .רבדה ותוא יד הז לבא ,הליהק אלו ''הייליהק'" ללכב אוה ןיעידומה .םירזה םידבועה תליהקו

 הליהקה :הליהק לש שדח גוס ,ךכ םג קמקמחה גשומה ךותב ,רתויו רתוי בושח םוקמ ול הנוקו ךלוה תונורחאה םינשב

 ןתינש תושדחה תויתרבחה תוכרעמה לע םיגנעתמ היגולויצוסה יגוחב .הז המ עדוי רבכ תמאב והשימש אל .תילאוטריוה

 םיריתומו ,םמצע חוכמ םירוק םירבדה ,ליגרכו ,םתרוק לצב "תוליהק'' חותיפב היגרנא הברה םיעיקשמ םילטרופה .רוקחל

 .םישדחה םייתרבחה םינבמה תורצוויהב ,ףתתשהל וא ,דבלב ןנובתהל םינרקסה תא

 תא יתאצמ תירבעה הטיסרבינואה רתא קמועב .תוכורא םינש דוע יאדוו שטניי הלאשה ביבס ןוידה ?הליהק הז המ זא

 תמאב תוילאוטריו תוליהק המכ ."הילא תוכייתשה תשוחת שי הב םיטרפל רשא תדכולמ םישנא תצובק" :האבה הרדגהה

 שיא םאה !הלאכ תמאב סה םאה ךא ,"תוליהק'' םיתעל םיארקנ םה - לשמל ,םילטרופב םימורופה וזה הרדגהל תונוע

 ,םינסיט לע טא'צב םינמדזמ שלוג לכ םאה !הליהק םה ,תולאש םילאושש םישלוג לש הצובקו ,םורופ להנמש עוצקמ

 ,ילוא ,םה .םיקהבומ הליהק ירתא םה - דיחי ףתושמ הנכמ םע ,םירומג םיכפה ינש םה ,םעפה גיצנש םירתאה ינש

 וו. 33.61 - הומזא תליהק
 ..יעבט םייח חרואל הפיאשה חכמ ,לארשיב תיתליהקו תיתחפשמ ,תישיא המצוע

 המדאל םיבורק

 [אוווא.00סח0ח61]

 םכמצע תא ואצמת ,המדא תליהק רתאל הנושארה םעפב וסנכתשכ

 םילגרומ רבכ ונחנא .ללכב הפ הרוק המ ןיבהלב רצק אל ןמז םילבמ

 רתאב םילקתנ ונחנא רשאכש ,תמיוסמ תיטנרטניא הפשל ךכ-לכ

 ירחא .תשעתהל םייתש וא הקד ונל חקול םיללכה יפ-לע אלש בצועמש

 תובתכ רקיעב אוה וב שיש המש ררבתמ ,ןגאלבב תצק םיאצמתמש

 םג שי .תיעבט הנוזתבו ,םייעבט םירמוחב היינבב םיקסועש םימורופו

 ,הנומאו ןוזח ,רוזחימ ,תנזואמ תונכרצבו קורי ףסכב םיקסועש םינכת

 ."הנבותו הריש"י לש הירוגטק םגו

 - אוה .בבל תירואו ןונמא ,גוז םינש עבראכ ינפל םיקה רתאה תא

 תבתוכש תינלילמת - איה ,םיבשחמב ינש ראות לעב תוכרעמ חתנמ

 םה רפסמ םינש ינפל .ימוסרפ רמוחב הלכו הרישב לחה ,לכה טעמכ

 יולג דוס תנש אהת

 הנשל הליפת אשינ

 תנש ,היולג הנש ,הטושפ

 החמש ,הבהאו רוא

 םימשל רוביח ,הנומאו

 - הריחבה ונידיב .המדאלו
 ןיב .ךשוחל רוא ןיב

 ונתריחב .דחפל הווקת

 םילג תרצויו העיפשמ

 החולש ונתכרב .ביבסמ

 אוצמל ,דחאו דחא לכל
 ,ולש תיטרפה הלואגה תא

 לעו .דחפה לע רתוול
 אולמב לועפלו ,תוילשאה

 בוריקל תימינפה המצועה

 .תודחאלו תובבל

 ,תיבבל הכרבב

 בבל תירואו ןונמא

 ו. 98.86( - המדא תליהק
 ..יעבט םייח חרואל הפיאה חכמ ,לארשיב תיתליהקו תיתחפשמ ,תישיא המצוע

 4 רוזא תא ובזע ,םיידיב םמצע תא וחקל

 .םייעבט םייח ,לילגב תויחל ורבעו

 קר אל םהש ןיבהל ןתינ רתאה חורמ

 םישרושה לא םג אלא ,עבטה לא ורזח

 הרטמל םמצעל ומש םהש הריבסמ תירוא)

 ,יעבטה םייחה חרוא תרושב תא ץיפהל

 רוסא לבא .(ידוהיה םייחה חרואב ובולישו

 יפוא םנמא שי טנ.המדאל - ןאכ תועטל

 -ויסמב רבודמ אל לבא ,והשמ ירנויסימ

 הרזחל ןווכמ וניא רתאה .תיתד תוירנ

 םייח חרואל אלא ,תדה תא

 .יעבט

 .דאמ ןימומ רתא והז

 םג ,ראשה ןיב ,וב ואצמת

 תניפס"ב | רויסל | הנמוה

 יגולוקאה תיבה ,"המדאה

 ילושב ונב גוזה ינבש דחוימה

 ןתינ תיבה דומעב .לאימרכ

 הנשל הליפת םג אוצמל

 לש הריש יעטק ,השדחה

 תוינפה הברה הברהו ,םירושיק ,תירוא

 .םימורופה ךותב תויפיצפס תוזורחמל

 ואצמת"" ,רתאה רפסמ ,"המדא תליהקב"

 - תותומעו ,תוליהק ,םישנא לש רשק תשר

 לש בחרנ ןוזח שממל ידכ וידחי םילעופה

 ."הביבסלו םדאל םייתודידי םייח

 התייה רתאה תא םיקהל הטלחהה

 תיבה תמקהל רישי ךשמה

 ןונמא .םהלש יגולוקאה

 ונבה םהש ריבסמ בבל

 תונבל דואמ דמחנ הזש"

 הביבסה לבא ,יגולוקא תיב

 -השכו ."םהדזהל הכישממ

 םיצור םהש הנקסמל ועיג

 הדימ הנקב והשמ תושעל

 תאז תושעל ורחב ,יצרא

 ,תוישעמ תוצע לש ךרדב

 רתאה | .ןווקמב | ונתניש

 ףותישל רתא"כ םקוה

 חרוא לש אשונב הלועפ

 םינכתהשכ ,יייעבט םייח

" 
 הב

 עסמיי ,םימורופה ול ופסונ ןמזה ךשמב .תוצע ןתוא ןה ולש םיירקיעה
 קסועה ,"ייפרמ" רתאו ,"בבל תיביי רתא :הנשמ ירתא ינשו ,"תונומתב
 תיטסילוהה האופרה תא תבלשמה יופיר תטיש ,תילנויצקנופ האופרב
 .תיטמוטפמיסה האופרה םע

 27 חתות םלענ ןאל
 בבוס אוה וילע ריצה לבא ,יתחפשמ רתא ומכ תצק הארנ טנ.המדא

 ,("חיש בר" ללכב םינוכמש) ולש םימורופה .ישיא אל ,יאשונ אוה

 רבכ הו תא ןיבהל רשפא .םיריכמ ונחנאש הזמ ירמגל הנוש חיש םילגמ

 ,ישעמ ןפואב יעבט םייח ,הנומא ןג ,םיעוריא ,ינגבו ינתסובב :תומשהמ

 ..דחאכ ינוליחהו יתדה םדאל ,םויה לארשי תנידמב ץוחנה רבדהש ,תונכב םינימאמ ונא

 היינב םע תיעבט הנוזת לש בוליש .רתוי טושפו אירב םי'ח חרוא לש םישרושל הרזח אוה

 .רתוי יתריציו ינחור ךוניחו םייעבט םירמוחב

 ונאו ונמקה ךכ םשלו ,המצועהו ץרמה אולמב ונתוא שמשל הלוכי הייגולונכטה םג
 .םיצוחנה הכימתהו עדימה לכ תא ילארשיה םדאל ןתונה ,הז רתא ףטוש ןפואב םינכדעמ
 .יונישה ךילהתב דימתהל ידכ

 בבל ןונמאו תירוא

 תונפל ימל" :ןוגכ תולאש תוצצ םימורופב .יעבט םינוב םורופ - ןבומכו

 לודיג לע דמלל לוכיש רתא םיאצומ הפיא" ,"קיטסלפ יקובקב רוזחימל

 םגו ,"וליערהל ילבמ דלוח הניגהמ שרגל ןתינ ךיא" ,"םיציבל תולוגנרת

 הלאשה תא ואריק ,הרוחא ורזח ,ורצע ."'ץוב חיטל ןבת םיגישמ הפיא"

 .תיינבל ןבת םישפחמ םישנא ,ילאוטריו םלועה ,טנרטניאב .בוש

 אל םישנאהש אוה ,הלאה םימורופב םיניינעמ יכה םירבדהמ דחא

 הבינגמ" םושו "27 חתות" ףא םש ואצמת אל .םייוניכב םישמתשמ

 ,אלמה םמשב םעפ אל ,םמשב םמצע םיגיצמש םישנא קר אלא ,"3

 הקימניד וזש חינהל ןתינ .ןופלט רפסמ םיריאשמ םג תועדוה יתש ירחאו

 .רכינ ןפואב ןוידה תוצובקב תועדוהה רפסמ תא התיחפמש

 ןונמא .ול הצוחמ םג תמייקתמ איה ךא ,רתאב ילוא תרצונ הליהקה

 ,הנקמ רתאהש תוחונה תשוחתל הרושק שחרתמ הז הבש תולקהש רמוא

 ןונמא רידגמ ,וידי המב םיקה ותוא ,רתאה לש הרוטקטיכראה תא

 םימרוגש םיינגרוא םירתא רוציל אוה ןיינעה" .יןתסוב לש הרוטקטיכראייכ

 אלא עדימ לש תומירע לבקל קר אל" ,ריבסמ אוה ,ייברקתהל םישנאל

 ."תויזיפ תויוליעפל עיגהל רהמ רתויש המכו ,תויתועמשמ תונבות קיפהל

 לש תידדה הפלחה איה רתאה קסוע ןהב תויזיפה תויוליעפה תחא

 ,תזורחמל רשוקמו רושק סג רתאה .ךרוצ רתוי םהב ןיאש םירצומ

 ואצמת) ףסכ םוקמב םיזורח תועצמאב רחסמ ירשק תמייקמש הליהק

 סישנאל רוזעל איה הנווכה .(ווה הליהקב תקסועש ,ץראהמ הבתכ רתאב

 ,םולשת אלל הניל תומוקמ אוצמל ,םתוא שוכרל ילב םירצומ לבקל

 2002 ובמבונ | 6 57 | 2002 רבמבונ ןיזגמ %



 ו. 203ח3.6- הדא חלי

 ..יעבט םייח חרואל הפיאשה חכמ ,לארשיב תיתליהקו ל תיועיא
 המצוע

 תאיצמב רוזעל וליפאו ,ןולמל תאצל םוקמב ידדה חוריא

 .הדובע

 דחוימב" ,ןונמא הלגמ ,"הרזעל קוקז ינא הזה עטקביי

 םיצורש ימל םגו ,םוימל ףרטצהל םינינועמש םיתנכתממ

 אוה ןוזחה ."םהלש ילכלכה בצמה תניחבמ םישנאל רוועל

 ,ףסכ ךוסחל םישנאל רזועש יצרא הדימ הנקב רתא תונבל

 איה הניתנו הלבק לש תיתימאה תועמשמה .תוחפ ךורצלו

 םע רתוי תויהל אלא ,ןונמא שיגדמ ,רטראבה אקווד ואל

 םיגתומהש תורשפאה םכתעדב התלע אלש ודות .םישנא

 .ונתודידב תא םיגיפמ םיכרוצ ונחנאש

 הבהאב ושעת

 ןקלח .ןיאמ שי תשרב ורצונש תוילאוטריו תוליהק שי

 תומייקמו ,"תשרהמ ואצי" קלחו ,ןווקמב קר תומייקתמ

 ןהשכ תשרל ועיגהש תוליהק שי .יתימאה םלועב םישגפמ

 וה) םינולא רפס-תיבב 3 'ו התיכ םורופמ לחה - תומלש

 . הליהקל שגפמ םוקמ שמשמש ,0008ץ ומכ רתאב הלכו ,(אה

 ,תרהצומה ותרטמש םורופ לבא .תירבעה תילאוסקסומוהה

 תמאב הז ,וב רוגתו בושי םיקתש הליהק רוציל איה ,שארמ

 תרטמה קוידב וז .המידק םיבלש השולש ץיינעה לכ תא תחקל

 חיש-בר \ המדא תליהק

 זה תצוגק תלחתהל ךל | ןויד תוצוגק תמישר

 שדח טסופמוק

 שדח !/! ...הביבסה ישורבכע לע בוהא ילש .טסופמוקה

 וודח השמ רינב רצלקמרפ סרוק

 שדח סרוק

 שדח טסופמוק

 שדח םיתיז תנכה

 שדח .םיתיז ףיטק

 שדח תיב ץופישב הרזע

 שדח רצלאק המראפ יבגל בותכ עדימ

 םודח ןייל ןוכתמ

 שדח ?היקשה ילב תויחל םילוכי םיצע הזיא

 2002 רבמבונ

 הריש

 תאמ -רואב תכלל

 בבל תירוא

 לא תכלל - רואב תכלל

 רואה

 לכה - ץורל ןאל ןיא

 ץוחב ימינפ

 - עגרה הזב רצונ לכה

 - הבשחממ הווהתמ

 שממתמו ,םקרנ

 תוהתשהל בטומ ןכ לע

 דיתעה תא רוחבל - טעמ

 תורקל

 - הבהאב ןנובתהל

 ...תומשגתהב תופצלו

 ונחנא - ןותנ עגר לכב

 דבלב ונמצע לא - םיצר

 -רוחבל יאדכ ןכ לע

 -..ץורל םיחרפב

 1997 לירפא ,בבל תירוא

 זסטשפה

 וו

 םתה רוג

 תינור

 הרדנסכלא

 זסושפח
 זו

 תועדוה והשמו תואמ שמח) טנ.המדאב ליעפ יכה םורופה לש

 ."המקהב תוקורי תויובשייתהיי ,(לכה-ךסב

 -יצמהמ םישולת םיארנש םינויד הברה סג סש ואצמת

 תמקה לע םירבדמש םיטסינוכית ןיב חיש ,לשמל .תוא

 ,םיפתתשמ טעמ אל םג ואצמת לבא .בגנב םילהוא תנומוק

 לע ,םוקמ שופיח לע תוניצרב םירבדמש ,םידיחיו תוגוז

 םהמ םיבר .הליהקה ,הצובקה שופיח לעו ,ךרדה שופיח

 םינפ םע תורכיה רבכ םהל שיש ימכ םמצע תא םיגיצמ

 םתס אל ,תויגולוקאו תויביטנרטלא תוסיפת לש תונוש

 ,"ריעה ייחמ יל סאמניי ילאוטריוה ללחל םיקרוזש םישנא

 םידרוי םהש ינפל ,המשנהמ ךולכלה תא תצק תוקנל ידכב

 .רטנסב גניפוש תושעל וא ,יתנוכשה ראבב תותשל

 -וטריו הליהקב אלא ,תילאוטריו הליהקב רבודמ אליי

 םיפילחמ קר אלש םישנא ולא .ןונמא ריבסמ ,י'תילאיר

 ץוחמ סג הניתנו הלבק לש רשק םימייקמ אלא ,תונויער

 יכה תוליהקה ןה תוילאיר-וטריו תוליהק ,ותטישל .תשרל

 וז ;לארשי םע איה הול רתויב הבוטה אמגודהו ,תוקזח

 ,תפתושמה הבשחמה - ילאוטריו דמימ הב שיש הליהק

 םוי ידמ םישגפנש םישנא לש תיזיפה הליהקה - יויפ דמימו

 .דחי םירחא םירבד תושעלו ללפתהל תנמ לע עובש ידמו

 הארנ !הזה רתאה לש החלצהה דוס המ

 אל תוחפל .החלצה אלו דוס אל הפ ןיאש

 רתא אל הז .הלימה לש ירפסמה ןבומב

 יאו ,םישלוג לש הרידא העונת וב תרבועש

 טנרטניאה תפמ לע ותעפוהש רמול רשפא ו
20 

 - רבכ ,הפ אוה לבא .התוא התניש ילארשיה = | כט ו
 תשרה .ראשיהל ידכב הפ אוהו ,ןמז הברה - 100-2002 00 ₪0

 ,תרכונמ ידו ,רבד לש ופוסב הרק ירה וזה ₪ /
9 21 10-2002- 

 תורמל ,המח תילאוטריו תואיצמ רצוי רתאהו 8
-10-2002 22 3 

 .המדאהמ ולש קחרמה וט

 תופולח םישפחמש םישנא ויהי דימת ו

 הנושה תא םישפחמש ,םהלש םייחה חרואל 020 2

 רבכש ימ" .יוניש םישפחמש ,יביטנרטלאהו 4

 תרמוא ,"ךשמתמ רשק הז ,רשק ונתיא רצוי אא נ |

 ודצמ ןונמא .יירקבל אובת" הפיסומו תירוא

 תא םויסל ףיסומ ,(םכריכזהל תוכרעמ חתנמ)

 הבהאב ושעתיי :םירתאה ינובל ירקיעה רסמה

-9-2002 8 
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 ."גואדל המ ןיא ,ועיגי רבכ םישנא - -

 ןיזגמ ח%

 ןוראב םידש
 [ א א .66 005.0 .1]

 םידש רתאב רוקיבה ,יתליהק רתא םעפ םיקהל םיננכתמ םתא םא
 ראו םיימש קחרמ םנמא קוחר הזה רתאה .הבוח אוה רויכל תחתמ
 ,רתאה ירוחאמש םישנאה לע רפסמה דומעבש ןייצל ןיינעמ) טנ.המדאמ
 ,(רשב תליכאל וימיקמ לש הזעה םתביח םיימעפ אלו םעפ אל תרכזומ
 .דאמ תיתימא תילאוטריו הליהקב רבודמש קפס ןיא ,םעפה סג לבא

 םש יא חתפתהש םיקחשמ לש רנא'ז אוה םידיקפתה קחשמ
 תיביסאמה הרידחה ינפל דוע ,תמדוקה האמה לש םיעבשה תונשב

 תורמל) ונייח לא בשחמה יקחשמ לש
 רושעכ קר הצואת ספת אוה ראבש

 .(תירבעל םוגרתל הכזשכ ,רתוי רחואמ 2
 םיכובמ אוה םהבש עודיהו ןושארה תכרעמה
 -וממ ויתולילעש ,פאכ וא ,םינוקרדו ואי ההרפמ

 רש ןונגסב יטסטנפ סלועב תומק
 תאצוי םינקחשה תרובח וב ,תועבטה

 תורצוא ואצמי וכלהמבש ,ןכוסמ עסמל

 םידיקפת יקחשמ םג שי) ןויסנ ושכריו

 םלועמ ,םירחא תומלועב םישחרתמה
 יתואיצמ םלועל דעו סקימוק ירוביג לש

 םלגמ םינקחשהמ דחא לכ .(ינרדומ

 תמר תא עבקשו ,בציע םג אוהש תומד

 ,תולוכי :ראשה לכו התמכוח ,החוכ

 1 ןיבש םלוס יפל) תונורשכו םירשכ

 תבורמ היבוק תלטה תרועב ,18-ל

 הלילעה ,ליחתמ קחשמהשכ .(תואפ

 בטיה םירדגומ םלוע יקוח יפל תמדקתמ

 .דאמ םיטרופמו

 ירפס תרזעבש ,"הטישה" תאז יקחשמ

 ,םיישאר השולש) קחשמה לש םיקוחה ?םידיקפת
 (פייעב תעדל ךירצ םהמ דחא תוחפלש

 תויהל ךירצ הפי המכ בשחל הלוכי

 תונמוימ תלעב תומד םאה ,עדרפצל הכיסנה תא ךופהל תנמ לע ךיסנה
 בבותסמש ןוקרדל לכות אל וא לכות ברחב הטילשב תמיוסמ המרב
 םוכחת המכ וא ,תונמדומ תוכיסנב םינוגמ םישעמ עיצבמו חטשב ישפוח
 .םילפאה הריטה ירדחמ טלמיהל תנמ לע ךירצ

 ארקנש ,"החנמ''ה תובישח לע יל ריבסה ,רתאה תווצ שאר ,גבס יבא
 םיתעל ,רופיסה תא רפסמש הז אוה .(כומָטטטח 1גצוש) ךובמה טילש
 תויומדה לכ תא (היבוק תולטה תועצמאב) קחשמו ,ומצעב בתכש רופיס
 הנווכה ללכ-ךרדב) םיפתתשמה יי'ע תומלוגמ ןניאשו הלילעה תנמזמש
 ,"חוב הריצי לש ןיינע הברה שי" .(םלועה יבשותלו תוצלפמל ,םיביואל
 החנמ ."עונלוקב ומכ ,'ת דעו 'אמ םינוש תומלוע תונבל" ,יבא רמוא
 לבא ,תוחפ ירוקמ וא רתוי ירוקמ תויהל לוכי אוה ,רצוי תויהל בייח
 .רצוי תויהל בייח אוה

 םינקחשה .ןחלוש ביבס םידיקפתה יקחשמ ולהנתה קוחר אלה רבעב
 םלועל םיעקושו ,תויבוקהו רפסה םע רדחב םירגתסמ ,םיסנכתמ ויה
 רוסחמ תצק שי ,רייפ) תוכיסנו ,תוריט ,םיריבא ,םינוקרד לש ינוימד
 ורבע ןמזה םע .(רחא ןיינע רבכ הא לבא ,הלאה תומלועב תוכיסנב
 דחאל ויה םידיקפתה יקחשמ - םיכסמ לומ תבשל וללה תוצובקה
 םהלש קחשמה תומלועו ,בשחמה יקחשמ לש םינושארה םירנא'זה
 .ןמזה רבועש לככ תיתוזח רתוי םירגמו םימישרמל סויה דעו זאמ םיכפוה
 םינקחשהש םעפ אל הרוק םהבש ,תשר-יקחשמכ דאמ םיירלופופ םה
 ךסמה לומ תולבל םהל עירפמ אלש המ ,הז תא הז דוע םיריכמ םניא
 .םיפוצר םימיו תועש

 ךשמנש קחשמל עובשל תחא ללכ-ךרדב תשגפנ ,תעצוממ 80 תצובק
 םייסל ידכ םישגפמ רפסמ םישרדנ בורל) עצוממב תועש עבראכ
 םיבר .שגפמה תנכהב המוד ןמז קרפ בורל עיקשמ החנמה .(הקתפרה
 ןווקמב תאז םישועש ולא לבא ,םייתימא םירדחב ןיידע תאז םישוע
 תולובגה ,תולואשה תויוהזה .סרובע יתימא ןדע-ןג איה טנרטניאש םילגמ
 לכל םוקמ קיפסמ וב שיש בחרמה ,תואיצמו ןוימד ןיב םירורב אל דאמה
 .םידיקפתה יקחשמל ילאידיא םלוע איה טנרטניא - תויצטנפה

 ונחנאו הפשכמה תוחאה
 ,ךתוא םיספות סה םאש םירבד םתואמ .ואולמו םלוע הא ,רוציקב

 דימת ןה יתימאה םלועב 80 תוליהק ,תאז לכבו .קזח םיספות םה
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 ל
 םיבר אל לבא ,רבדל םיעגושמ שי .תונטק

 םירנהְפִת י יקחשמ םניא בורל לבא םוקמ לכב םייאצמנ םה .ידמ

 .ולא תא ולא םיריכמ

 -יעה תוביסה תחא התייה ,גבס ירבדל ,וז

 וצר םה .2000 ינויב רתאה תמקהל תוירק

 תא ססרפל" םגו םידיקפתה יקחשמ תליהק תא דחאיש והשמ רוציל

 ."סהיתונויער תא עיבהל םוקמ םירחאל םג היהישו ,ונלש תונויערה

 לש ובל בליי אוהש ,ןותיעהו ,רמוח לש םירגאמ ,םורופה ויה הליחתב

 עוצמו ,שייהע ואז? ןיזגמה יאצוימ המכ ידי-לע םקוה ןותיעה ."ירתאה

 םהיניב ,הזה ןיזגמהמ ועיגה םינכתהמ קלח .םירמאמו תונויער ,תוריקס

 אלש ימל - ןגרומ .ייייפ הל ןגרומ םע תוחיש" יטסירומוהה רודמה

 ויה רויכל תחתמו .רותרא ךלמה לש הפשכמה ותוחא התייה - עדוי

 .םידש .ןוכנ ...הל

 ,םתשקיב ,םתיצר םעפ יאש המ לכ" םירקבמל קינעהל חיטבמ רתאה

 לע םירבסהב ליחתמ אוה ."םידיקפת יקחשמ לע םתשפיח וא םתמלח

 תושדחב ,תויומד תיינבל םידומע םירשע ןב ךירדמב ךישממ ,םוחתה

 ,םוחתב םיסנכ לע עדימ ,םיקחשמ

 -יקב חנקמו ,תואקתפרה רגאמ

 ה ונחכש חטבו .םיישומיש םירוש

 ל .והשמ

 ם6וסח5 טחסז 186 5וח% יתליהק רתא ותוא השועש המ

 -רטניאה תויצקנופה ןה ,אמגודל

 . םימורופה לכ םדוק .תויביטקא

 ,הליהקה םורופ ונשי .םיססותה

 םידיקפת יקחשמ| ,.
 יללכ םידיקפת יקחשמ םורופ

 הליהק| ב

 .אוהש אשונ לכב - םידיקפת ינקחש ןיב םינוידל םורופ|

 דחא חרוא ו .1605///3 ד7ופ (כטופו .בנילק וה יא .451/16%ם :םירנוחמ םישמתשמ)

 הממ םסינוש תצק םיאשונה טושפ - םימ

 וא הזכ םסקב שמתשהל ךיא .םתלגרתהש

 םה םידיאורד םאה הלאשב קוסיע ,רחא /

 לע תועדוה םגו ,בל םוחר וא רזכא םע 9

 ,תורוקיב דיימ תוררוגש ,םישדח םיקחשמ

 ילוא הז .ןיבי אל רזש יטרפ רומוה תויוור תוציקעו תודות ,תורעה

 תוושהל המ ןיא ,םימורופב תועדוהה רפסמ תניחבמש שיגדהל םוקמה

 ףלא 30 םע קנעב םיחקולש ,סנומיד לש םימורופל המדא תליהק ןיב

 .הכ דע תועדוה

 קחשל ימ םע היהיש
 רבכ .בשחמ יקחשמל רשק ילבו תשרל ץוחמ ליחתה רתאה לש רופיסה

 םיקחשמה םירפסה תוינאובי בורל - תוירחסמ תורבחש תוחפל רושע

 ,ךרעב םינש שש ינפל .םוחתה יבבוח ןיב תושיגפמו םיסנכ תונגראמ -

 ("רתאה ילהנמ ינשמ דחאו טבשה ןקז") רעס ןב ןרעו גבס יבא ופרטצה

 .\ראב הלאכ םיסנכ ןוגראב בילוא םיקחשמה תינאוביל

 ןוווומממ :הה יי \ בוגת 0 .תושדחה ןותרמ - םידיקפת יקחשמ :הירוגטק) 6068 טפוופחוחש תי ₪
 :המסיס

 | ריח | ?רתמטיט תא תחבש

9 
 יארחא הנורחא העדוה | תועדוה |םיאשוו|

1 

165000 
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 ו
 | וע 17442 05 ן1 8.51.00 20-10-2002

 צצוסא 00 5

 םופ [08:08.00 072 1532 | 38

 ל הידמ םורופו ּב

 ידילע .אשונב רושקה לכו היזיוולט תורדס :תורפס .סקימוק .עונלוקב .קפועה םורופ .ןנ ומשכ - הידמ םורופ) 1

 ₪ - ו ה םורופ [נומש 1.וצט) 1.48? םורופו ,הידמ םורופו
 140? םורופ
 ה

 ץע\ס:908םְו *די-ל) 2 2

 ו . סח 625 | 2 וש ג ס0ח בופ קוטעוחַ וא .םייח םידיקפת יקחשמב קס הו םורופ|

 "רפי םורופ ,(/46זוסמ 016-718

 םיבר .ןותיעה לש םורופו םיר

 םימורופב םישפחמ רתאה ירקבממ

 דש קסווסה ד 5

 5 סה | | דש פחחסה דוחחספ סנה
 ומצע ןיגמה לע ןוידל ןכו ישדוחה ןיזגמב םיעיפומה םירמאמה לע ןוידל דעוימה םורופ אוה סמייט ומיד םורופ

 ובוב מ רמו - 02 14 2020

 .תורושה ןיב

 ו שי) קחשמל םיילאיצנטופ םיפתוש ,
 |1 8:48.00 72 ופסוותיש אלא ,הכ דע היהש יפכ .םירישו םירופיסל םוקמ אוה םולחה םוקמ התעמ ה ומ םירופיסה םורופ|

 ו מע ידילע | 51777 | .1 4 |  יחתיש תרשרש ירופיפ ימשר םוקמל רתול הלעו בתכט רקוב במה רה ל ל 4 | רשפאמש ,שופיח עונמ םג רתאב

 .םולחה רווא ,המידק זא .טסוגוא ףוס תארקל ליחתיש דחוימ הביתכ טקייורפ ...ו .םכדיב וכשמויו ןמאנה םכדבעב

 .תויתריציו הבהא ןומהו החוודל תוחותפ תועורזב םכתא לבקל ןכומ| ,םירוגמ רוזא ,ליג .יפל חוליפ
/ 

 ,םיעוריאו םיסנכ ימורופ

 .(דועו קחשמ תופדעה

 -ורופב םירבדמ אלש אל הזו

 ירשו ּ יהב הרדס - רמס יסנכ םורופ
 דס = מס יסנכ םורופ|

 היה םעפ .רמס יטנכל עגונב םורופ)
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 םופפ]

 ןיזגמ אז

 םיקהל ומכ ,םילשוכ תונויסינ ינימ לכ דוע ויה רתאה תמקהל ךרדב"
 היהי" .םתוא העיתפה תצק החלצהה ןכל .יבא רפסמ ,"ןודעומו ןות
 שדוחמ החירפ לג לש הפוקתב ונסנכנ" ,ריבסמ אוה ,"יותיעב 07 6
 אל תוצובקה בורשכ ,םידדובמ םייאב החרפ הליהקה לבא ."רנא'זה לש
 דבל אל םהש ןיבהל ,שגרתהל םישנאל רשפא [רתאה]" .וז לע וז תועדוי
 ובשחש םישנא הברה שי יכ בושח הזו ,ינשה תא דחא אוצמל ,םלועב
 ."\ראב םינורחאה םינקחשה םהש ןמּומ אל דע

 םמשב םיהדומ קר אלש ,םישמתשמ ףלאכ סנומידב םימושר םויה
 תריציל שמשמש ,"הליהקה ירבחיי לש גולטקב םיעיפומ םג אלא ,אלמה
 םישנא אוצמל ולכוי םישנאש ידכ יחרכה טושפ הזש ריבסמ גבס .רשק
 .םתיא קחשל םירחא

 ,םישדח םישנא טלק רתאה תווצ .גורדש ורבע םה הנש יצחכ ינפל
 ,םישדח תונויער לע בושחל וליחתה םהו ,לודג רתוי תצק תרשל רבע

 הביבח יל הליהק

 לו ,הלאש סכל היהתש תויהל םג לוכי
 ,לשמל ,סקימוק וא ב"דמב

 ובשח לע אל

 םייח חרוא אל ,םכתא ןיינעמ אלש תויהל לוכי .הלאה םירתאה ינשב שפחל המ םכל שיש יש חוטב אל

 , ג פל מיסקמ ,םי נא תואמ - תונטק תול ל לע םירק לכה-ךסב
 0 2 ו א םג .םיפלא המכ ס / ש קתו 1 ובודמ קמה ינשב ,לכ

 וימ הפשו תוכייתשה תשוחז ברז כל תוארל ןתינ תול קה יתשב מה ןייפוא ן
 קהי ןכו , ו [ ליהק בח .1 כימתל תכרעמ ןכ ליהקב םירב ב םיישיא םיס תריציל תרגסמ

 יל יו הני וליהקה י1 בח לש םתוהז ,לכל לעמ .םיבאש ,ע \ ]
 תילאוט ניא 1 ש לעמ יבאשמ ףא ו םיקל םנויסינמ

 תיתליהק תוליעפל םג לא ,םיישיא 'גפמל ק ל יזיפה םלועב םישגפנ , ]
 ש ב םישגפמל קר א ל ג וליהק
. 

 ו ע א
 ב תוילאיר-וט תוליהק .ןאפ ליבשב םתס ,סנומ לש הרקמב , גולואידי

 - םידיקפת יקחשמל ןיילנוא תכרעמ אוה תשרל הלעש ןושארה
 ,תיתרוסמה הטישב םידיקפת יקחשמל אלא ,תשר-יקחשמל אל
 תורשפא שי החנמל .טא'צ רדח ףילחמ יזיפה רדחה תאשכ
 םג לכוי אוה בורקבו ,תונומתו תומד יפד םינקחשל תוארהל
 החנמ סנומיד תווצ קר ,םייתניב .קחשמה ךלהמב תולוק עימשהל

 ,קחשמה תוכיאל בורעלו ,תכרעמה תא םיגדהל ידכ םיקחשמה תא
 םינקחשהו ,םולשת אלל ,םיקחשמ תוחנהל םישלוגה ולכוי דיתעב
 .ילמס ריחמ ומלשי

 וא ,תוסינכה ,םישמתשמה רפסמ תניחבמ םירדגומ םידעי םהל ןיא
 אלש םירבד שי .תרשה תא ונמצעל ןממל אוה ןויערה"י .םיפצנה םיפדה
 ןוויכמ לבא .גבס רמוא ,"ףסכ םהילע חקינ אל םעפ ףא ,הרקי המ הנשמ
 ,"תויחלמ" םישלוגל םיעיצמ םה ,והשממ סנרפתהל תאז לכב ךירצש
 םג ,ןיילנוא קחשל רשפא ןתועצמאב ,הדיחיל חי'ש 5 ןריחמש תודוקנ
 תואצוהה תא תוסכמ רתוי וא תוחפ תוסנכהה .סולשתב םה םיטנכה
 אל שיא ,רתאה תיינבל ושדקוהש תועשה תואמ תא .תרשה תקוחא לע
 ,רתאה תקוזחתלו היינבל ,רתויב ברה תועשה רפסמ תא .תויולעכ בשחמ
 ,הלאכ ןיא !םיחוורל רשקב המו .רטסמבווה ,16 ,הנרס לבוי שידקמ
 ,ייהזמ םינהנ טושפ ונחנא" .ןיינעה אל הז לבא ,גבס רמוא

 .םידיקפת יקחשמ אלו ,יגולוקא
 אלש תויהל לוכי לבא .(הלאה םימוחתב תורפס לע תורוקיב סנומידב אורק - יינעתמש ימ) בורק םוחתב םיקסוע וא ,םינרקתסמ םתאש תויהל לוכי .הבושת היהת םז .. יהת םה

 םיעגושמ שי ןהיתשב .היוטנפה םלוע לא החירבב תלגוד היינשה ,המדאל תורבחתז ה ְ , פיהו רבד שממ ןה ןדוסיבש ,וללה תוליהקה יתש ןיב ןוימידה יווק םה ,תאז ו
 ץ ] ןהב תועקשומש "שונאה תועשיי תא הנמי שיאש ילב ,האנהל וחפוטו ומקוה ןהיתש

 ,עבטה לא הרזחב תקסוע תחאה .וכו
 .תילכתב םינוש םימוחתלש תורמל ,רבדל

 דחוימב ,בחרתהל תופיאש ןהל

 תושמשמ םג ןהיתש .ןהל תדח

 םיקלוח ,הזל הז םיצעיימ תו

 ירבח ,םישלוגה .רקיעו ללכ

 לש תרוגנ וו בבל תחפשמ לש הרקמב
 א .אב
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 1380 סמ

 אאא | האשאקואמקשג |

 ?רואה תא הביכ ימ
 ,ןולסב רואה תא ול קילדהל ןמזומ םישלוגה רוביצ .תשרל רבוחו סיתונ לופ לש תיכה

 תא גיצמ םנמא סיתמ .בישקי הקיזומ וזיאל טילחהלו ,הדובע רדחב בשחמה תא ול תובכל

 תמאה לבא ,םכחה תיבה רבע לא ץורימב תיתימאה החיתפה תיירי רותב ולש טקייורפה

 ותעדמ ותוא איצוהל םייאמ ,םומעשל ןורתפכ ליחתהש המש איה

 זזג יאני

 -ורקה םימיב ותעדמ תאצל דמוע ססקטבש ונלפמ סיתמ לופ

 .88.5% לע דמוע ולש ףוריטה דדמ ,הבתכה תביתכ תעשב .םיב

 סיתמל היה ,םינש המכ ינפל .הבוט הלאש 1סיתמ ןודאל הרק המ

 זאו ,תשרל ולש דרשמה תרונמ תא רבחי אוה ירוקמ ןויער

 אוהש ירחא .התוא תובכלו קילדהל טנרטניאה ישלוג לכל רשפאי

 לכ רבחל תואבה םינשה ךשמב ךישמה אוה ,ירשפא הזש הליג

 םיילמשח םיעוצעצ ,םיבשחמ ,תורונמ - וב לקתנ אוהש רבד

 רתאל אורקל רחב עודמ ןיבהל רשפא .רצחב ורבה תא ולופאו

 ותתוס 1/0 5 וולש

 -יא) 28 ןב סיתמ וישכע

 תא ךירעהל אלָש רשפא

 ותואירב לע רומשל ותלוכי

 .ךכ-לכ בר ןמז תישפנה

 רתאל םיסנכנ .םו: ידמ

 םייתאמל 50  ןיב ולש

 חולב ול םיקחשמש ,םישלוג

 ,תושלחה תועשב .למשחה

 חנוצ ולש ףוריטה דדמ

 לבא ,יתרפס-דח רפסמל

 רבד ןיא ,ץחלה תועשב

 תא תוארלמ רתוי עשעשמ
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 ,ינומדאו ףקשוממ  ,סיתמ

 תושידא לע רומשל הסנמ

 בשחמה ךסמ לומ דובעלו

 תרונמ וירוחאמשכ | ,ולש

 תיבכנו תקלדנ ,הנטק ןחלוש

 רשק ילב הזו) הקספה אלל

 ולצא ךלוהש קטוקסידל

 .(ןולסב

 המל איה הלודגה הלאשה

 !ומצעל הז תא השוע סיתמ

 אוה !ףיכ הזש בשוח אוה

 ןמו ידמ רתוי ול שי :םמעושמ

 ,הבושתה ?םייח ול ןיא זיונפ

 בוליש איה ,דיעמ ומצע סיתמש יפכ

 דוע סולפ הלאה תויורשפאה לכ לש

 תא גיצהל הסנמ סיתמ ,עגרכ .המכ

 ,יטמוטוא תיב טקייורפכ ולש רתאה

 -ישכמ ליעפהל ונל רשפאי דחא םויש

 תרזעב ,קוחרמ תיבב םינוש םיר

 ,ואדיוב תינכות טילקהל) תשרה

 ליעפהל !תלדב לצליצ ימ קודבל

 ונחנאש ינפל העש עבר רליובה תא

 .היהיש .(םיעיגמ

 שידקהל וכרטצי םישדח םישלוג

 תויורשפאה חונעפל תוקד רפסמ

 שמתשמ סיתמ .רתאה עיצמש תוברה

 הדובעה רדחל ,ןולסל ,דרשמל תונווכמש ,תשר תומלצמ עבראב

 ןאכ םג ,רחא תשר תומלצמ רתא לכב ומכ .תישארה הסינכלו

 ,תומלצמה ךרד וייחב תופצל םלועה ישלוג לכ תא ןימזמ סיתמ

 תרבוחמ ,לשמל ,דרשמה תמלצמ .םכחתהל סג הסנמ סיתמ לבא

 רשפאמו) הריצ לע אלמ בוביס בבותסהל הל רשפאמש עונמל

 תמלצמ .(הנומתה ידיצב רבכע תשקה תרזעב ,התוא בבוסל םכל

 ,וירחאש בוחרלו תיבה ינפלש אשדל הנופ תישארה הסינכה

 רביח סיתמ .הסינכה ןומעפב לצלצמש ימ לכ לש דועית תרמושו

 טלשב תלעופה ,עוצעצ תינוכמל ,דחוימב הריע+ ,תישימח המלצמ

 ,תינוכמה תעונת לע טולשל םישלוגל רשפאל הנווכ ךותמ ,קוחר

 ויה לבא ,חילצה טקייורפה .הרידב התרזעב טטושל השעמלו

 ןיזגמ חא%

 בוחסל הלכי ןכלו ,השלחו הלוא התיה תינוכמה :תוינכט תויעב
 תועש 3 ךותב תרמגנ התייהש ,הנטק הירטב רמולכ ,טעומ לקשמ
 .(חיטשב תעקתנ התייה איהו םיכומנ ויה הלש םילגלגה ,סולפ)
 רתוי הלודג הירטב בוחסל הלוכיש ,השדח תינוכמ הנק סיתמ
 רוטסיזנרטה תא ףרש הילא רבעמב לבא ,(חיטשב תוחפ עקתיהלו)
 תא רותפל הסנמ אוה .שדח רובע םלשל ףסכ ול ןיא םייתניבו
 .המידק קר לבא ,הוז תינוכמהש בצמל עיגה םייתניבו ןיינעה
 .ךשמהב םינוכדע

 תמלצממ ץוח :תעשעשמ תיביטקארטניא היצפוא עיצמ םג טיתמ
 ךרדב סיתמו רחאמ .דרשמב ול בישקהל םג םינמזומ םתא ,תשרה
 אירקי בשחמהש ,העדוה ול חולשל םינמזומ םתא ,קתוש ללכ
 לש בשחמל בישקהל סכל רשפאת האצותה .זתנוסמ לוקב ורובע
 תבכרומ לבא ,תפסונ היצפוא .םכלש העדוהה תא ול אירקמ סיתמ
 רוחבל םכל השרת ,(ישארה דומעב התוא ואצמת אל ןכלו) טעמ
 תוועל סיתממ ושקבת םא ,בגאו .בישקי הקיזומ וזיאל סיתמ רובע
 .םיכסי ללכ-ךרדב אוה ,םכתשקבל ופוצרפ תא
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 יל יל סורב יל ינא ןיא םא
 תובית הברה טנרטניאב שי .ךכ-לכ ונינהנ אל ןמו הברה רבכ

 -יחבל םילילצ ףצר ןגנל םכל תורשפאמש ,תויביטקארטניא הניגנ
 תא וליפא םימעפלו םילכה תא ,בצקמה תא רוחבל ,םכתר
 אל רבד םוש לבא .םתקבדהש הקיזומה תא הוולתש הקיפרגה
 -הרטלואה סקימר ופ-גנוקייב תושעל לוכי יל סורבש המל ברקתמ
 וכ .יייח יל סורב הפיא עדוי ינא" הנוכמש ,"יביטקארטניא
 םג אלא ,םילעפ בר המיחל ןמא קר אל אוה יִל סורב

 ונתת אלש דעו .ןנוחמ יאקיזומ

 ברקה תואירק תא חורצל ול

 הוולמ אוהשכ ,ולש תוינומרהה

 םיידולמ םיבייוא לש הלהקמב

 -ישד ,בהלה ורישוט) תוחפ אל

 ,ספשה ןוויאו קתשמה סיגנ
 המ םיעדוי אל םתא ,(אמגודל
 .הקיזומ הז

 וזה תרכממה הינופקקל

 הלודנוגו גניסב םיט ,לדירפלומ רטפ ,םינמרג השולש םיארחא
 תעקשומ שאלפ תגצמ ומירהש ,8%טק םיארקנ וידחיש ,יקספקרמ
 יטרס ןווגממ חתפמ יטפשמו םיטקפא דצל ,תללוכש ,ףוריטב
 םימחולה תויומד לשו םילמס לש ,תרדהנ הקיפרג םג ,ופ-גנוק
 תא דירוהל רשפא :הלודגה העתפההו .(יל סורב רקיעב ,יופצכ)
 .רבוחמ תויהל ילב םג ססקמלו םניחב שאלפה \בוק

 תועלצ שולש ילש עבוכל
 תקחיש ,יתוחא" ."השורק לגרה הפי ךילע בשוי ךיא ,יחא"

 רתאל וטנכיתש ירחא תוקד שולש .יירעישב וצק דבכה םע התוא
 .ירמגל תויעבט םכל ועמשי הלאה תושדחה תוכרבה 0161
 רותב אנ רשב תוכיתח שובחלמ יעבט רתוי המ ,לכה ירחא
 יעבט יכה רבדה אל תאו לכב הו ילוא ,ייקוא זיתנפוא עבוכ
 לכב רשב יעבוכל רתאה לש תועצההש ודות לבא ,םלועב
 תעבגמב וא רשבמ םירקוב עבוכב ער המ .תומסוק תאו
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 -ינקנמ תרבגל םיילוש תבחר

 הפיכ םג שי ,בל ומישו !תויק

 םתא םא .רשכ רקב הוחמ

 ףרטצהל סינכומ םישיגרמ

 דמלל חמשי רתאה ,ןודעומל

 לובסייב עבוכ ןיכהל םכתא

 .םדמדא רקב רשבמ םכמצעב

 ןפואב רשבב םיאצמנה םייעבטה םיצימהו ןיאטורפה :בל ומיש

 ןמשמ ןמושה .םיצוחנ םיניזמ םירמוח םכרעשל םיקפסמ יעבט

 .שדח רעיש תחימצ דדועמ ףא םיתעלו ,רעישה יקיקז תא

 הרימשב תערכמ תובישח רתאב תובושתהו תולאשה דומעל

 ןסחאל יוצר ,ללכב) םכלש שדחה עבוכה תוירטו תודימע לע

 תא ססרל וחכשת לא .(וב םישמתשמ אלשכ ררקמב עבוכה תא

 לופיט) וילא ברקתהלמ םיבובומ עונמל ידכ ,רעישל יירפסב עבוכה

 השיבחמ םרגיהל לולעש בקרה חיר תא םילעהל םג רוזעי המוד

 ,םימ חדקא םכתא תחקל רוכזל :בושח יכהו .שמשב עבוכה לש

 לוכאל וסניש םיבלכה לומ רדהנ דבוע הו - ןומיל ימב אלוממ

 .עבוכה תא םכל

 הבירמה ימואת

 תפקתהב ולפנ םימואתה ילדגמש ללגב םאה :תירסומ הלאש

 , ןזאמ תא רפהל תדמועשו תושפנ יפלא התבגש ,רורט

 הביס וז ,ימלועה המיאה

 ?ןיינע .ותואב בינגמ

 ,תאז תמועל ,םא .אלש םיבשוח

 -שפאה לע רתוול םיפידעמ םתא

 םימואתה ילדגמ לע ןגהל תור

 -תהמ (םידמוע דוע םה קחשמב)

 יסוטמ לש תוקסופ יתלב תופק

 סוטמ לכ הדימשמש ,תיתמצוע רוייל תנווכ תרועב הזקימק

 .(םיסוטמ ןומה תמאב שיש איה ,ןבומכ ,היעבה) תחא הייריב

 קחשלמ ענמיהל ידכ תקפסמ

 קחשמ | ,אשוא .ץטזא .2616006ז-ב

 ונחנא

 הקירמאבש ןימאהל השק) יתפרצ קחשמהש תולגל ואלפתת אל

 ו לבא ,(הזכ קחשמ ץיפהל ותעד לע הלעמ היה והשימ

 1וא%ווט סווג תא טעמ אל ריכזמו ,בטיה בצועמ אוהש תולגל

 המכ םיהולא ינודא זרכממ לבא .קפס אלל !ער םעטב .קיתוה

 שו \ סזא 26/0006 ,בגא ,דיחיה םימואתה ילדגמ קחשמ ונניא !אסוא | 2

 רתוי טטחל ילב תשרב אוצמל רשפאש דיחיה טעמכ טושפ אוה

 ,ףסונ קחשמ .ידמ

 -ולירט השעמל וא

 ,םיקחשמ תייג

 ךב-לכ הרתסוה

 ןתינ עגרכש ,קומע

 רתאב קר םהב קחשל

 אטוט|טפא ינלופה

 ונאצמש תורמל)

 היגולירטהמ םירבש

 םיפסונ | םירתאב

 :(הילטיאבו דרפסב

 "פוקה תא סופת"

--% 

 קלחה אוה

 ובש ,ןושארה

 ינש רותב וקחשת

 םיחתומש ,םיאבכ

 ,דב תעירי םהיניב
 םימואתה ילדגממ םירתנמה םישנאה תא הכותב דוכלל ידכ
 ,תודוקנ האמב םכתא הכות להנמ תלצה :בל ומיש) םירעובה
 לבחמו רשעב קונית ,םישולשב הדיקפ ,תודוקנ םישימחב דבוע
 ,ינשה קלחה אוה "לארוק \\16-ב ברק וד" .(דבלב תחא הדוקנב
 םילבחמב ףלוצש ,לודג םירקוב עבוכב ,שוב יגרו'ג תא ומלגת ןאכו
 השענ םיקלחה ינשב) םימואתה ילדגמ תוסירה ךותמ סימרוזש
 קלחה .(םימואתה ילדגמ לש תויתימא עקר תונומתב שומיש
 םימלגמ םתא ,בצמה יבגל םיתנכתמה תדמע תא ףשוחש ,ישילשה
 -לא ישנאב הרויו ןטסינגפא ימשב סטש ,ףחרמ הלוק קובקב
 תשולשב תוארוהה .םיפפועמ םיחיטש יבג-לע םיפחרמה ,הדיאק
 תולגל ונחלצה אל םג ןכלו) תיסורב תועיפומ הלאה םיקחשמה
 ןיבהל םכל עירפי הוש ונל הארנ אל לבא ,(קחשמל יארחא ימ
 ,םיקוחה תא
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 קאטא קאמ
 וותוא םתקרו !םכלש ןשיה בשחמה םע סתישע המ ,רויפ

 והשפיא בכוש ןיידע אוהש וא זםישפשפה קושב ותוא םתמש
 המ .(!ןורא הזיא תמאב) ןורא הזיא לש ןוילעה ףדמב וא ףתרמב
 ןשיה בשחמה תא רבחל בינגמ היהי ,תטב ,ןכ !היגלטסונ ,הז
 -יסח תא זהככ םירמוש םתא יראטאה תא םג .םעפ ומכ קחשלו

 ןיזגמ

 !64 רודומוקה !םורטקפס ריילקנ
 ,גקקו6 2-ה דחוימב קס 2-ה

 בל ךירצ !(₪ וא 2 ,בגא) ןוכנ
 ןב בוחרל ךילשהל ידכ דחוימב לרע
 .ךכ-לכ בורק החפשמ

 רתא .םכליבשב רתאה הז ,ןכבו
 -שפא םישומיש 67 לע םכל \ילמיש
 תורמל ,ןשי קאמ בשחמל םייר
 -מתשמ תועצהה ןיבמ טעמ קרש
 ןבורו) ולש בושיחה תלוכיב תוש
 -יתחל ותוא תוקרפמ

 רוצעמ ,לשמל .(תוכ

 וגרא ,לשמל .בכרל

 תשר ,לשמל .םחל

 :דוע .שיו  .לסרודכל

 ריס ,תוריבל רלוק

 ,הניג .תרונמ  ,הליל

 תבית ,תוריפ תלסלס

 .דועו דועו דועו ראוד
 ןמוה עיגה ,המ וא
 !ףתרמל תדרל

 סיעכמה סירכ
 ,בוהאו רכומ ןשקא קחשמ אוה !אטצטז 59ץ כוש :19ו6ו] ו

 ליחתמ רופיסה .דמימ-תלת תסריגל בורקב תוכזל דמועש
 תנשב םישדוח העבש ךשמב ותוא ותנכתש ,םירבח השולשב
 רתוי תועקשומו תובחרומ תואסרג יתשל הכו רבכ ואמו ,1
 200-ל לעמ לע חוודמ ימשרה רתאה) הנמאנ םיצירעמ תדעלו
 .(ומדה לש תודרוה ףלא

 ,תלוגלוג שאר לעב רענה אוה ינבצעה סירכ :טושפ ןויערה
 לע ול םילועש םישנאב הרויו םיחדקא ףסוא ,ריעב בבותסמש
 רושקש המ לכ לע דחוימב ינבצע סירכש אוה טסיווטה .םיבצעה
 ותוא ףילחהל הפידעהש ,הרבח םסריפ אוה) הכירצה תוברתל
 -יטנא דרמל דאמ רהמ ךפוה ולש המקנה עסמו (תישנ תומדב
 םינוינקו תמוסרפ יטלש ףרושו םינב תוקהל ויגפמש ,יטסילבולג
 ;ינרדומ-טסופה םדאה אוה סירכ .(ול אבש רחא רבד לכ םג לבא)
 םעו ותואב םלוכב הרויו הדימ התואב םלוכ תא אנוש אוה
 .שודק

 -לצהל הביסה םג ילואו קחשמה לש תיתימאה הקרבהה לבא
 תסחייתמ אל קחשמה תלילעש תורמל .דלי אוה סירכש איה ותח
 סירכשכ .קפסל םוקמ םיריאשמ אל העונצה ותמוקו וידגב ,ךכל
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 ו" ה

 א:ץםמ 5ח% וו

 ,וילא תוסחייתמ אל וינפ לע תופלוחה תויומדה ,בוחרב דעוצ

 ךפוה הז לכ .םידלימ םלעתהל םיגהונ םישנאש ןפוא ותואב

 .תוכמ ריזחהל טילחהש ינבצע דלי לש ורופיסל קחשמה תא

 להקל תונופ ןכא תורבחה בורו רחאמ ,יואר ינכרצ-יטנאה רשקהה

 ןמצע קוושל ידכ םירוענ דרמ לש םיטנמלאב תושמתשמו ,ריעצ

 וזה קווישה תייגטרטסא תא איבמו ,ךכל ביגמ סירכ .הז להקל

 הלש (המילאהו) היופצה תוינוציקל

 ילב תומרופטלפ קחשמ רותב הו לע ובשחת :קחשמה יבגל

 תלילע .םיבייוא ילב רדתסהל ךירצש ינבצע רוביג םע ,תומרופטלפ

 החילצה (ינועבצה בוציעה םג ומכ) קחשמה לש היצוילבולג-יטנאה

 יקחשמ סלועב העודי תומדל סירכ תא ךופהלו ותוא דחייל

 קחשמהש תורמל .5|וגז6ושגז6-ה

 ,רתוי ךורא קחשמל ומד היה

 ,ומדב וקפתסה םישנאה בור

 הנורחאל .ומצע ינפב קפסמ אוהש

 ,[טזוסטפ מוטחוגוחחוטחו[ הטילחה

 תא קיספהל ,תחתפמה הרבחה

 םניחב ומדה תדרוהל תורשפאה

 הלועפ
 ישע ]וש

 טחזשס| םאה ?5-ל הכפה 506 םאה
 קרפה יפל טופשל םא ?זוזח-ל ךופהי
 - - םושב :איה הבושתה ,הרדסב שדחה
 תא וררווא .אל ןפואו םינפ
 ו ,םינומרוהה תא וניכה ,הבמבה
 םכלש בשחמה תא וגרדש
 !שובכל ואצו

 וא) אלמה קחשמה תא דירוהל איה עגרכ תורשפאהו ,רתאהמ

 ,ריבס ריחמ לכה-ךסב .םירלוד הרשע רובע (ראודב לבקל

 תומדקומה תואסרגה תא םג הליבח התואב םילבקמש רקיעב

 הרוצב היצזילבולג דגנ אצויש קחשמ ,תאז לכב לבא .קחשמה לש

 הפוק תושעל ידכ האחמב שמתשהל לוכי אל ,העורפ ךב-לכ

 .(םיכסהל םיבייח אל ונחנא לבא ,לוכי אוה ,רמולכ)

 לש רתאהמ (הגמ 33.4) דירוהל םינמזומ םתא םלענה ומדה תא

 ראשה לכבש דועב ,םייק ומדה םש אקווד ךיא .(2גתו6צלסמוגוה

 .ונומכ םיבשוח חטב סה .הז הככ .םיעדוי אל :רסוה אוה

 וגלגניצ
 לע ונבתכ רבכ ,םיעדוי ונחנא .וגל לע םיתמ ונחנא זא ,ייקוא

 לכה ,וגלמ תועבטה רש ,וגלמ סקירטמ ,וגלמ םיבכוכה תמחלמ

 הארנכ ,טנרטניאב וגל ירופיס הברה ךכ-לכ שי םא לבא .תמא

 !אל ,וגל לע םיתמ חטב םישנא !אל ,להק הברה םג הזל שיש

 לבא זרדסב ,וגל לע םיתמ ונחנא קר זא ,שלח ןועיט ,רדסב

 המוד רבד םוש אלו עונלוק אל :דחוימ והשמ תמאב םעפה

 המ) םילגלגמ ךיא םכתא ודמלי םינטק וגל ישנא השולש םעפה

 (!םילגלגמ המ ,ונ :םילגלגמ
 - ופוו| םאוזסחה6פ 06 5 :הנכותה תיב . 1 1 א \חז0| דסטזחתרסחז 3 וה ב] | 3

 1/חוי6ג| 10 התו[ ל שב אוסמ :ץופמ
 וניכיתש קחשמ ,3 לארשי םרגופ 0 ָ גופניא :לא
 ל : / ול חזו 20060

 ו
 ותוא ןיקתהל קיפסמ .תויפיצב דומעל חילצמ אוה לגא המת
 תספות הנקתהה :הרוטלחב רבודמ אלש ןָיבהל ידכ ,בשחמה לע
 תהה ךילהתו הגיג השולשמ וי

 ווש האצותה לבא ,םיחותמ םיבצעו

 ה

 חנ ,(רתוי תצק קר ילוא)

 ו
 וו כ

 ו

 ןיזגמ %
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 .קימיגמ רתוי הברה איה קחשמה םשל 2003 תנש לש תפסותה

 איצוהל תנווכתמ איהש העידוה ,קחשמה תא הרציש ,טקוש תרבח

 לבא רתוי הבוט הקיפרג םע ,ולש תרפושמ הסריג םייתנש ידמ

 גיאדמ הזה ןונכתה .ומצע קחשמל דבלב תוירונימ תופסות

 ךופהי םהילע בוהאה קחשמהש םיששוחש ,םירמייגה תא דאמ

 טוביש תחפונש לגרודכה יקחשמ תרדס ,:1:\-ל המוד והשמל

 םילולכה םירופישה .עגריהל רשפא םייתניב לבא .הנש ידמ שדח

 םיקחשמה דחאל ותוא ךופהל ידכ םיקיפסמ שדחה רתוכב

 .הנשה וניארש םילועמה

 היצפוא ללוכ) םומינימה תושירד :שלח בשחמ ילעבל הרהוא

 יפרג סיטרכו ףרהגמ 700 3 םויטנפ בשחמ ןה (תשר קחשמל

 אל הלאה תוימשרה םומינימה תושירד םג ,ןויסינמ .יניצר

 יאדכו הקלח הרוצב וב קחשל ידכ אל חטב ,תוקיפסמ תמאב

 רתויש המכו בוט 06[וטט 4 סיטרכ ,4 םויטנפ םע בשחמ ןיכהל

 תורימחמה תושירדה .ןורכיז

 -דמ הקיפרג תוחיטבמ הלאה

 תומישרמ תויללצ םע ,המ-יה

 -ולש ,םיצפח לשו תויומד לש

 המ תא תופקשמה.םימ תויל

 עקרקו ,ףקשל תורומא ןהש

 תורשע הב ואצמתש

 ,\וב ,המדא ומכ ,םיטרפ

 .םיחישו םינבא ,םיגרב

 קזח בשחמב שומישה

 תונהיל םג םכל רשפאי

 תישונאה | העונתהמ

 לש דאמ תיתואיצמה

 םתאו הדימב) תויומדה

 תומדב םיקחשמ

 םסיטובורל .תישונא

 ןונגס שי | םינצוחלו

 םא ,(םהלשמ העונת

 דנגלאה תועונתב הז

 תלעפה ידכ ךות תויט

 ןפואב הז םאו םיקשנה

 -פתמ ןה ובש םלשומה

 תרכומה העונתה) תורג

 תחנוצש תומד לש

 לכב העיפומ ,עקרקל

 הנוש הרוצב םעפ

 .(םזילאירל הפיסומו

 -מאנהש תורמל הזו

 -טיברגה יקוחל תונ

 יכה דצה אל איה היצ

 קחשמה לש יטסילאיר

 שמתשהל ולכות - ףסונ ידוחיי דמימ סרות הז ,ינש דצמ .הוה

 .ריוואב םייקנע םיקוניז עצבל ידכ היצטיברגה רדעיהב

 ,םיינש לומ םיינש לש בצמב תורחתהל ולכות ,דיחיה קחשמב

 קחשמל תויורשפאה .השימח לומ השימח וא העברא לומ העברא

 דומה םיבצמה תעבראל - תיתועמשמ ונתשה אל םיפתתשמ-בר

 הטילשו לגדה תא סופת ,631416₪ ,דשגח 6310ח016)) םירכ

 בוליש ןימ :םסחופוחט חה ארקנה ,ןיינעמו שדח בצמ ףסונ (הלופכ

 לכב שמתשהל םינקחשה לע ובש ,סואכ תמחלמל לובטופ ןיב

 ,םיקשנ .רודכב קיזחמש ימ תא לסחל ידכ םתושרל דמועה קשנה

 .םישדחו םירפושמ ,םיבר שי ,בגא

 ,ןילנרדא הברהו הבמב תיקש םע ,דבל \012003-ב קחשל רשפא

 םע וא םלועה לכמ םינקחש םע ,תשרב קחשל ףיכ יכה לבא

 םיפתתשמ-בר קחשמב הרטמה הרואכלש תורמל .םירכומ םירבח

 ,םיישונא םינקחש לומ תודדומתה תועצמאב עצקמתהל איה

 אל) דדיה תואירקב ךלש םירבחה תא לסחל אוה יתימאה ףיכה

 .(הככ טושפ הז .הז תא חתנל הצור

 יפטונ תשר יקחשמל יביטמיטלואה קחשמה והו - קפס ןיא

 דחא לסחל איה םירמייגה לש הדיחיה םתרטמ םהבש ,םינומרוה

 קודבלו טנרטניאל סנכיהל רשפא ,הז ירחא .תוגאשב ינשה תא

 רבדה .תילבולגה תוקיטסיטטסה תלבטב םיגרודמ םתא ןכיה

 ,קחשמה לש קתוע לכל ףרוצמה ידוחיי דוק תועצמאב השענ

 םסינותנ רגאמל תוישיא תוקיטסיטטס רובצל םכל רשפאמש

 םילוסיח המכ קוידב אדוול ולכות ותרועבש ,ישיאה םכשומישל

 .םירחא םינותנ הברהו ,םינווקמה םכיקחשמב סתעציב

 תסריג תא תוחל םייניעב קבחי ,םדוקה קחשמה תא בהאש ימ

 ,דבל וב קחשל ידכ ןושאר ףוגמ הלועפ קחשמ שפחמש ימ .3

 :לודג דחא ןורסיחב לקתי לבא 2003'111-ב ושקובמ תא אצמי

 ,החונמ אלל תוברקבו ןשקא אלמ הלועפ קחשמב רבודמ ,סנמא

 ,הלאכ םינקתשל .ןמז רחאל סאמיהל ליחתמ הז והשכיא לבא

 שארמ םידעוימה ,םירחא הלועפ יקחשמ רפסמ קודבל ףידע ילוא

 ןמפוה יחצ .דיחי ןקחשל

 ןיזגמ %

 הרירב-ןיא תמחלמ
 .בשחמ יקחשמ שממ ויה אל םייניבה ימי תפוקתבש הארנכ

 םיחטש שוביכב רקיעב וקסעתה זא ויחש םישנאה בור הז ללגב
 ונלש קחשמל ךפה םהלש קוסיעה לבא .םדמ םיבוקע תוברקבו

 ד ל שופן

 ב

 9016 \556חופ|ץ :הנכזתה תיב

 ב

 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב
 \אצו ססוושופוסח סח /ףסחו/ :רתא
 606% .1010ואסז

 םתא הז  קחשמב

 תחאב טולשל םילוכי

 תפוקתב תוכלממ רסירתמ
 רשפא .הלשמ םיידוחיי םינייפאמ תחא לכל רשאכ ,םייניבה ימי
 לע דקפל םכתא חלוש בשחמה ובש ,ריהמ ברקב קחשמה תא חותפל
 םיקחשמב תאזה היצפואל ותפתתש דאמ ריבסש תורמל .קנע אבצ
 תא לסחת ברקל ךכ-לכ תמדקומ האיציש הרהמב ולגת ,םינושארה
 ינפל המחול תוקיטקט לע תצק דומלל ףידע ילואשו ,םכלש אבצה
 .בוש תאז וסנתש

 סיכירדמל ושג ,הזה בכרומה קחשמה תא דומלל ידכ
 .ומצע קחשמבו תוברקב ןמאתהל ולכות םתרזעבש ,( טוסזוה])
 קחשל ורחבתש יאדכ ,םינמואמ קיפסמ ושיגרתש ירחא קר
 ולכות :תושק תורירב א!66ו4\0| םכל ביצי סש םג ."תמא לע"
 שוביכ עסמ הליחתמה ,םייניבה ימי לש הפוריאב הנידמכ קחשל
 םימסרופמ םיאיבצמ םלגל רוחבל ולכות ,ינש דצמ .תוטשפתהו
 ימל ,ץימא בלב ןוסביג למ) סאלוו םאליוו וא קראיד ןא'ז ומכ
 ולכות הזכ איבצמ לכ תרזעב .(תיטוקס הירוטסיהב איקב אלש
 .םייטקט םיכלהמ לש הרושב הירוטסיהה תא תונשל

 קחשמ אוה ןושארה .םיטנמלא ינשמ בכרומ ומצע קחשמה
 הרוצב םכלש הכלממה תא תונבל םישרדנ םתא וב ,תורות ססובמ
 תואבצ םיללוכה ,םימיהדמה תוברקה אוה ינשה טנמלאה .המכח
 המחלמ תוקיטקט םתרזעב עצבל ךירצש ,םילייח יפלא לש

 ןיזגמ

 תרוקיב אטב
 0 :רתוכה

 60סז :הנכותה תיב
 6 506 :ץיפמ

 ווא חס ח ססזו :רתא

 בלושמ םידיקפת קחשמ אוה 600זסח
 הרדגהב רדהתמש ,זוזפו ס6זפסח 5/ו0000ז-ב

 וב 55ווע אוטווטק!פעסז סחווחפ תירשפא יתלבה
 ףוסב שחרתמ קחשמה .חסו6-קו0ֶעוָפ 686
 םירעה תחא ,אטססוסח ריעב ,27-ה האמה
 ינב ומרגש תונוסאה תא ודרשש תונורחאה
 קר הז האלהו ןאכמ .ץראה-רודכל םדאה
 .רתוי ןיינעמ ךפוה
 -רגה טפ(אוסז תרבח ידי -לע חתופ קחשמה
 -ירבב םיפדמל שדוחה תאצל רומאו ,תינמ
 .(רבמטפסב רבכ אצי אוה הינמרגב) הינט
 תוקידב הרבחה הכרע רבוטקוא ףוס דע
 אלה קחשמה תא דירוהל הרשפאו ,אטב
 וזה אטבה תסריג .טנרטניאב וב קחשלו רומג
 35-כ לש תפסות ללוכ אל ,הגיג 1.1-כ הלקש
 םיסחייתמ ונא הילא הסריגה וז .םי'צטאפ
 .ןאכ

 תתל ילב קחשמה יבגל השוחת לבקל ידכ
 ללותשהל אטב יצבק לש םלש הגי'גל
 ףרוצש ומדב קחשל ולכות ,בשחמב םכל
 ותוא דירוהל וא ,םדוקה ןויליגב קסידסס-ל
 םלוא .(ושוא.הטססוסח.ססח) 'משרה רתאהמ
 קחשמה רקיע ,עגרכו) תשר קחשמ תרשפאמ הניא איהו רחאמ ,דבלב תיקלח איה ומדה תיווח
 .(םירחא םיפתתשמ יפלאמ תוחפ אל ללוכו ,תשרב להנתמ
 ,חוכ) קחשמב םכלש םינייפאמה לע עיפשת רשא ,תומד רוחבל ךירצ קחשל םיליחתמש ינפל
 ןסחאל ןתינש םיחטבמ םוקמ םג איהש ,םכלש הרידב ליחתמ קחשמה .('וכו םימסק ,לכש
 ,םירחא םינקחשל םיליימיא חולשל ונל רשפאמה ,ישיא בשחמב תדייוצמ הרידה .םירבד וב
 םיבשחמ .הסרובב רוחסל וליפאו תומישמ תוחדל וא לבקל ,םיטא'צב וא םימורופב ףתתשהל
 םירחוב םא .םהב שמתשהל ידכב התיבה רוזחל םיבייח אלש ךכ ,ריעה יבחרב םיסורפ הלאכ
 ןתינ .ריעבש תויונחב תוינק עצבל ןתינ ותרזעב ,ףסכב םיכוז ,החלצהב הב םידמועו המישמ
 .םירחא םינקחש םע תופלחה עצבל םג
 הב שי .רגנצרווש דלונרא םע ילרוג ןורכיז חסונב תינדיתע ריע םש ולגת ,בוחרל ואצתשכ
 הדימב םכב תוריל וססהי אלש ,םירטוש -םיטובור ידי-לע םינגומה ,בטיה םירומש םירוזא
 ,ריעב בבותסהל ןתינ ."םיחוטב" םיארקנ םירטושה םיבבותסמ םהב םירוזאה .רדסה תא ורפתו
 םע רבדל םתס ,לוכאלו הדעסמב תבשל רשפא .ףסכ תיוורהל תוסנלו דובעל ,תוינקל תכלל
 .תוינפשח ןודעומל תכלל וא ,םירחא םינקחש
 ,(לואשל וא אוצמל ,בונגל ,תונקל :הרוצ לכב) קשנ גישהל תוסנל לוכי ,ןשקא רתוי ףידעמש ימ
 ריעה תולובגמ תאצל וא "םיחוטב" תוחפ םירוזאב םירחא םינקחשב םחליהל ,תומישמל תאצל
 ולאמ םינוש ,םיפסונ םיבכר ואצמת ריעל ץוחמ .התוא םיפיקמה םירוזאבש תוצלפמב םחליהלו
 ,ךשמהב .דבלב ןיכסב םידייוצמ םתאשכ קחשמה תא וליחתת .םיקנטו םיעונפוא ןוגכ ,ריעבש
 לש םיפסונ םיגוס 40-כ םנשי .תוטקר ילוטמו םיבור ןוגכ ,רתוי םיללכושמ םיקשנ גישהל ולכות
 ,ללכשלו רפשל ןתינש ,קשנ ילכ
 אוה .הבוט הקיפרג גיצמו קחשמ תויורשפא לש ןווגמ ללוכ ,יפייכ ,ןיינעמ קחשמ אוה אטססוסח
 דע תוכחל םיצור אלש ,בחר-ספ ילעב .תויריל רושק אלש המ לכב רקיעב ,םיליגר ₪85-מ הנוש
 תיינקש ,אוה לודגה ןורסחה .רלוד 40 תרומת רתאהמ ותוא דירוהל ולכוי ,ץראל עיגי קחשמהש
 תפוקתל תובייחתה רובע ,רתוי תולזומ תוליבח םג תומייק) ףסונ קחשמ שדוח לכ רובע רלוד 0 םלשל ץלאנ ןכמ רחאלו דבלב הרבחה יתרש לע תועובש 4-5 לש קחשמב ונתוא הכזמ קחשמה
 ןמדירפ ןד .(רתוי הכורא קחשמ
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 וסווס: דח6 ₪ווץ סז 1051 [160/6ח :רתזכה

 \ווטפוסח 50ןוטסז6 :הנכזתה תיב

 כ ו

 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב

 צא 0ו0-ף0 6 60 :1תא

 -יחיה הנבמב תובשחתה ךות ,תובכרומ

 .ריוואה גזמו םילייחה תופייע ,תוד

 תלוכיל דע העיגמ ברקב טוריפה תמר

 ףסונב .ביואה אבצ ךותמ םייובש דוכלל

 שובכל תוסנל ולכות ,םילגרה תוברקל

 .הפוקתה לש יריה ילכ תרזעב תוריט

 קסעתהל וכרטצת תורותה קחשמב םג

 -ראו תוריט תיינבב ,תודיחיה ןומיאב

 םע םכלש םיסחיב וליפאו תונומ

 -וקישה םע תודדומתהה .רויפיפאה

 היגטרטסא יקחשמל דוגינב ,וללה םיל

 חונו לק קשמימ תרזעב תישענ ,םירחא

 .הטילשל

 לע טלתשהל םכילע לקי .\[טשוטצג

 עיקשהל סינכומ ויהת סא ,קחשמה

 םינושה םיביכרמה דומילב ןמזה תא

 תטרופמ הקיפרגב םכתא למגתיו ולש

 .םיקחשמ םתא וב רוזאל המצע המיאתמש ,הרישע הקיזומבו

 ,ברקתמה ףרוחה' תא ותיא ריבעהל קחשמ םישפחמ םתא םא

 ימולש יעור .םכלש הדיחיה הריחבה אוה !/[6וטוג

 סונרפוס לש םלוע
 !הבמאראק ייא :םילימ יתשב םכסל רשפא היפאמ קחשמה תא

 .(האלמ תרוקיב וילע בותכנ תאז לכב םא ונל וחלסת לבא)

 סיבוט רתויה םיקחשמה דחאב רבודמ

 תרצוע הקיפרג םע ,הנשה םהב יתקחישש

 ינוט תא ,םנמא .תחתומ הלילע םעו המישנ

 ולבקת ומוקמב לבא ,ןאכ ואצמת אל ונרפוס

 .תיקלטיא היפאמ תריווא לש תובידנ תויומכ

 .היפאמב קחשל וצורו 0133-מ וחכשת

 תוטלוש .1.ט%ו 11טגועשח ריעב ,םישולשה תונשב שחרתמ קחשמה

 דחוש לבקל ךישמת הרטשמהש תוגאודש ,תוחפשמ יתש הב

 .םמצע לש לצהמ דחפל וכישמי םיחרזאהשו תויעב תושעל אלו

 גהנו ביבח רוחב ,ול'גנא ימוט תא םימלגמ םתא ,הזה םלועב

 -רקא תוביסנש ,רבעשל תינומ

 לא לגלגתהל ול תומרוג תויא

 תרמצל םשמו היפאמה יתוריש

 רתויב לודגה םירטסגנגה ןוגרא

 הרושהמ רבח רותב .םלועב

 םלועב לודגה עשפה ןוגראב

 ןיב ,וצרתש המ תושעל ולכות

 לסחל וא תוינוכמ בונגל הז םא

 .םישנא

 רפסמ םכתושרל ודמעי ןכלו ,קחשמב יזכרמ דיקפת שי הגיהנל

 תוינוכמ ,תויאשמ םיללוכה םימגד 60 - םייטנתוא םיבכר לש בר

 םיעובר םירטמוליק 20-מ הלעמלו - טרופס תוינוכמו חותפ גג םע

 ,העונתה תא תוארל ולכות .הפוקתל תיסופיט תינקירמא ריע לש

 ריע ומכ היונב איה .ריעה תא םיפיקמש םיפונהו ךרדה ינויצ תא

 היהי תרחאל תחא הדוקנמ עיגהל םכל חקייש ןמזהו ,תיתימא

 ףיכ הארנ הז הלחתהב .ןמז הברה רמולכ ,יתימא אוה םג

 םהילע תושעלו) לגר-יכלוה סורדל ,ריעב עוסנל לודג

 םכירחא םיפדורש םירטושב תוריל ,תוחייוד לבקל ,(סרוור

 סנכיהלו העונת תוריבע לע

 הירופואה ירחא לבא .אלכל

 דאמ רהמ ולגת ,תינושארה

 םישוע םתאש הריבע לכש

 תמרוג וא םכתא תבכעמ

 תא ליחתהלו לספיהל םכל

 תדוקנמ ,שדחמ המישמה

 .הנורחאה הרימשה

 תחקל הלוכי העיסנ לכ

 םעפ לכ ליחתהלו ,בר ןמז

 ללגב שדחמ המישמה תא

 לגר-ךלוה השיא םתסרדש

 ןבציעש והשימב םתירי וא

 ,ףייעמ רבכ הז .םכתא

 תלעפהל הרירב תילב ליבומו

 לש תיסיסב הדימ וזיא

 תורמל ,ןכל .תעד לוקיש

 ןיזגמ

 םיפחב םירוי םתאש ינפל םיימעפ ובשחתש יאדכ ,ףיכ הוש
 חורצל םיקיספמ אל םה םישנא לע םירוישכ ,המ םושמ) עשפמ
 .(הרטשמה תא םיקיעזמו

 רחא קחשמ לכל לעמ תומר המכ - הלועמ טושפ הקיפרגה
 1830 יפרגה עונמה אוה התוא רשפאמש המ .םיריכמ ונחנאש
 תוכרעממ תחא תא קפסמו ,ן!ווטפוסוו 5011וצטזאפ ידי-לע חתופש
 -יצמ םיקזנ סולפ ,בשחמ קחשמל רתויב תומדקתמה הקיּויפה
 היצמינאו םיטרופמ םירתא ,תוינוריע תוביבס ,תוינוכמל םייתוא
 ,םייתפש ןורכנס תייגולונכטו םינפ תועבה ללוכ ,תויומד לש האלמ
 .תוברה תויומדהמ תחא לכל תידוחיי תוישיא הקינעמה

 לש םיצלמומ רתויה הלועפה יקחשממ דחא אוה היפאמ
 בשחמה לומ םכתא בישוי הזה קחשמה .הנורחאה הפוקתה
 פלוכה ,הלועפ קחשמ םישפחמ םתא םא .תופסונ תועש יתיבה
 לעמ הרוחסה תא קפסי היפאמ ,תוינוכמ יצורמו תוירי ,םילוסיח
 ןמפוה יחצ .רבעמו

 ?קנעה לגלגה ליבשב המכ
 ,הנשה םג ונתוא ףודרל םיכישממ היינבה תויצלומיס יקחשמ

 םירמייגה לכ לש םנובאת תא קפסל רומא אטו!שז 0 2
 שדחמ אל ילוא שדחה קלחה .קראפ הנול לוהינב םיקשוחה
 הנהמה השוחתה תא ריבעהל חילצמ אוה לבא ,םדוקה לע הברה
 ,ילאוטריו קראפ הנול תיינבבש

 ₪672 ,ריכמ אלש ימל

 וילענל סנכיהל םכל רשפאמ

 הנול תרבח ל"כנמ לש

 םידמוע םכתושרל .קראפ

 םירלוד יפלא תואמ המכ
 -ולחה תא םישגהל םילוכי םתא םהב ,םיקיר םימנוד תורשעו
 יביטקרטא יכה קראפ הנולה תיינבב םכלש םיבוטר יכה תומ
 ןומה תושעל איה םכיניע לומ תדמועה הרטמה .םלועמ רצונש
 ןפואב חילצמ םכלש קראפה תא וקיזחיש ,םיקורי םירלוד

 ל

 6תזופ 5סווןסז :הנכותה תיב
 םרגופניא (לארשיב םג) ץיפמ
 זס! 600506 :רתא

 8016166 1942 :רתוכה
 וטופס 6 :הנכותה תיב
 6סוסח6 5 :ץיפמ
 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב
 0 0/10/1619 תא
 .דרגנילאטס ברקו ההמוא ףוח ללוכ ,הירוטסיההמ םימסרופמ תוברק 16-ב םימחלנ םכמצע תא אוצמל ולכות םש .הפוריא ברעמו חרזמ ,הקירפא ןופצ ,טקשה סונייקואה םורד :תוריז עבראב שחרתת המחלמה .םיבכר 35-מ הלעמל לע דקפל ולכות ,ףסונב .ברק תוניפס דעו םיקנטמ ,םיבכרו םיקשנ לש לודג רחבמ םכתושרל .ידנמרונ יפוחב ביואה יווק תא ץורפל תדמועה תיאבצ הילוח שארב ודמעת םתא .היינשה םלועה תמחלמ ןמזב שחרתמה ,ןושאר ףוגמ הלועפ קחשמ והז

 דחש דחוחַפ :רתוכה

 (סחוקטופז זאוס :הנכותה תיב

 רחואפופס || פד

 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב
 רתסוחוחַטָפסחפפ ססחו :רתא

\ 
 .ןקחשל וביגי קחשמב תויומדה ובש ןפואה תא עבוקה ,"ןומא לומ דחפ" לש ןונגנמו טרסהמ םימסרופמ םירתא ליכמ קחשמה .תווצה ישנאל תוזחתהל ךכו התרוצ תא תונשל תלגוסמה ,תינצוח תצלפמב תווצה לקתנ שופיחה עסמ ךלהמב .הקיטקרטנאב םש יא המלענש ,תיאקירמא רקחמ תחלשמ רחא שפחל אצוי ץוליח תווצ .טרסה םייתסה הב הדוקנ התואמ ךישממ אוהו ,רטנפרק ןו'ג לש - ויומיבב ,םש ותואב 1982 תנשמ המיאה טרס לע ססובמ קחשמה .ןקחשה בגב ו ₪9 תבצומ וב המלצמהש הזכ ,ישילש ףוגמ המיא-הלועפ קחשמ אוה דה דוחה 12 4

 .יווזחסח 2: 56חו 855055 :רתוכה
 וס חושוטטווש :הנכותה תיב
 605 |חוטוססו6 :ץ יפו
 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב
 ואש ווחוטח2.6סחו :רתא

 תולוברעמל הרזח ררגנ ומצע אצומ ךא ,לפאה ורבעמ קתנתהל הסנמה ,ריכש חצור +ןזאא 52 . | .-שקנתמ לש וחומל סנכיהל היינש תונמדזה ונל ןתונ ווחפח-ל ךשמהה קחשמ --
 ,היזלאמו היסור ,הילטיאב םירוזא תוללוכו תויטסילאיר קחשמה עיצמש הלועפה תוביבס .םיפלצ הבור ןיבל םיחתנמ למזיא ןיב ענ אוהו ,בחר קחשמב םיקשנה ןווגמ .םידוצינל םתכפה םכמצעב םתאש ולגתו םירקשו תואנוה לש לגעמב םכמצע תא ואצמת הרהמ דע .עשפה

 דפ 55 0806 6000 :רתוכה
 ווסאפ :הנכותה תיב

 פוס זו :ץיפמ

 הידמיטלומ יצרא-דה :לארשיב

 וחטפוחופ סח :רתא

4% 
\ 

 יקחשמ לש תועפותה תחא תא שוכרל תפסונ תונמדזה אוה דפ פופ 0סוטאס םטוווסח
 .בוש תוסנל דימת רשפא :לדבהה .םייתימאה םייחב ומכ טעמכ ,םייח תייצלומיס קחשמ אוה פוחופ .םייחהמ תונהיל רקיעבו תיבה תא הפטל ,רפסה -תיבל םידליה תא חולשל ,הריירק הל תונבל ,םייחה תא החפשמל ןנכתל איה הרטמה .תעצוממ החפשמב טולשל ןקחשל ןתונ 5ח-ה קחשמ ,ריכמ אלש ימל ,שובל יטרפ 50-ל לעמו תיבל םישדח םיצפח 25 ופסונ וז הסריגל ,רבדל םיעגושמל .םכינפ תא אשונה פוחו שיא תונבל םכל רשפאיש פופ הנוב ומכ ,ירוקמה קחשמב וללכנ אלש תופסות רפסמ דועו \אוח' 16 הבחרהה תליבח תא ,ירוקמה קחשמה תא לבקל ולכות ,תחא םוימירפ תסריגב .בשחמה

 דש פוחופ ח!פס560 :רתוכה
 ווטאפ :הנכותה תיב
 < | מ פל

 5 ְי הידמוטלומ יצרא-דה :לארשיב 4
 והטפוחפ6סחו :רתא

2 
 נט =

 ןמפוה יחצ .ודבל ןהב לפטל לוכי דחא החפשמ ןבש תויח ,האטל וא בצ ,גד ןיבל החפשמה לכ לש לופיט הכירצמה היח ןיב ורחבי םש ,תיתנוכשה תונחב שוכרל פוחופ-ה ולכוי תויחה תא .םירחא פופ לש תויח ריכהלו םכלש תושדחה תויחה םע בבותסהל ולכות םהבש תומוקמ םכל תתל תואב תושדחה תופסותה .תויחל רכממ תויונחו הפק-יתב ,םיקראפ ןומה דועו םכלש פוחופ-ה םלועל תוריעש דמחמ תויח ןומה ףיסוהל םכל רשפאי אש רה קלחה .דמחמ תויח אוה הבחרהה אשונ םעפה .בשחמה יקחשמ תיירוטסיהב .% 2 : | .םיחילצמ רתויה םיקחשמה דחאל הבחרה תסריג דוע איה דו 55 6 ] יה וש

 003 ובמבונ
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 םכל ורשפאיו ילכלכ

 -קרטא ןומה תונבל

 ףסכה .תושדח תויצ

 יזכרמ דיקפת קחשמ

 וצלאת םתאו ןאכ

 .יחוור קראפ להנל

 רתוי  ואוביש לככ

 קראפה ךכ ,םירקבמ

 רתוי חיוורי םכלש

 ולכות םתאו ףסכ

 םינקתמ רתוי תונבל

 ןוכנ רחמתל וכרטצת ,הזה דורווה דיתעל עיגהל תנמ-לע .םישדח

 יחוור ריחמ לע רומשל ,קראפל סיטרכה ריחמ תאו םינקתמה תא

 םירקבמ להק לע רומשל רקיעבו קראפב םירכמנה םירצומה לש

 םלועב םג הנוכנ תאוה הירואיתה לכ .ףסכ ןומה זבובמש ,חמש

 אל לעופל האצוהה ,קחשמב ולשכת םא :ןטק לדבהב 0

 .ףוגנזידב ןוטרק ךותב רוגל םכתא ריאשתו םכתא טחשת

 לכ וב ,טושפ יפרג קשמימ תרועב ועצבת קראפה תיינב תא

 לש ןקתמ ,הריהמ םירה תבכר תיינב .תרחא הלועפ ןמסמ רותפכ

 תוציחל יתשב ועצבתי םירגרובמה ןכוד וא תושגנתמ תוינוכמ

 טילחהל ,ןקתמל סיטרכ לש ריחמה תולעב טולשל ולכות .רותפכ

 לכב ולעי םיחרוא המכ ,םעפ לכב ןקתמה עצבי םיבוביס המכ

 .תוחיטב תוקידב ועצבתי יתמו בוביס

 -רטא רפסמ ופסונ השדחה הסריגלו בר אוה םינקתמה רחבמ

 פוא 718; קראפמ םייתימא םינקתמ השיש :תושדח תויצק

 .םינוש םיגוסמ םירה תובכרו א[ א!סוטחוגוח ללוכ ,יאקירמאה

 םישדח םילספו רוכמל םישדח ןוזמ ירצומ םג שי ,םינקתממ \וח

 .םירואזוניד לשו ללח ירוצי לש

 .םדוקה קלחה לש תפסותה רותב ₪612-ל סחייתהל רשפא

 ילעב תא קפסל וחילצי אל םישדחה םיקראפהו םינקתמה רפסמ

 הקיפרגה .שדחה קחשמה תשיכר תא קידצהלו םדוקה קחשמה

. 

 ןוכנ .םימדוקה םיקלחל דאמ המוד איהו ,התנתשה אל טעמכ

 ,בושח יכה דיקפתה תא תקחשמ אל הקיפרגה ,הז גוסמ קחשמבש

 קלחה תא ושכרש ולא .העקשה רתוי תצקל תופצל רשפא היה לבא

 ונממ תונהל ולכוי םישדח םינקחש לבא ,₪("12-מ ובזכאתי םדוקה

 ןמפוה יחצ .םיסונוב סולפ ,קחשמה לש תירוקמה הסריגה רותב

 םוח רבכע ,רופא לותח
 םינטקה יידלי ינש

 (תודוהל שי ,ינא םגו)

 םיטרס םיבהוא ארונ

 ןמזה בור .םירייוצמ

 תנווכמ ונלש היזיוולטה

 לודגה ףדרמב יר'גו םוט :רתזכה

 פו-500 :הנכותה תיב

 יו 1

 הידמיטלומ יצרא-דה :רתא

 .הממיב תועש 24 םיחבושמ םירייוצמ םיטרס רדשמה ץורעל

 שי לבא םסיבהוא ונא םלוכ תא ,וד-יבוקסו ףאפ-רוואפ ,ינאב סגאב

 .יר'גו םוט :םיירטסיהה רבכעלו לותחל תדחוימ הביח ונל

 ררוע לודגה ףדרמב יר'גו םוט בשחמה קחשמש הביסה תאו

 וננחתה ,"!רבכ ותוא ןיקתת ,רבכ ותוא ןיקתת" .הזע תושגרתה

 ,תולודג תויפיצ וחתפת לא לבא" ,יתרמא ,יירדסב ,רדסביי .וידלו

 ויה אל סירייוצמ םיטרס לע וססבתהש בשחמה יקחשמ בור

 הנקתה רחאל ,םנמאו .יתומכש תוחמש תיבשמ ."...םיבוט שממ

 .םיללמואה יידלי ינפמ ךויחה דרי ,םיינועבצ םיכסמ המכו הרצק

 לע יעבט לדוגב םיצצורתמ יריגו םוטו ,ריהמו ינועבצ קחשמה

 .ןיינעמ שממ אלו הטילשל השק אוה לבא ,ךסמה

 יר'גו םוט .תונטנטק תוריזב תוברק קחשמ ןיעמב רבודמ

 (לותחה) םוטב םירחוב הלחתהב .שארב שאר תוכמ םימחלנ

 תונוש תוריזב םיצצורתמ .ברקל םיאצוי זאו (רבכעה) יריגב וא

 ,תוריפ) חטשב םירוזפה םיקשנ םיפסוא ,(בוחר ,הניג ,חבטמ)

 תא דירוהל םילדתשמו (טימניד תולקמ םגו תותבחמ ,תואסכ

 םיצח) תיסיסבה הטילשה תורמל .ספאל ביריה לש תואירבה ספ

 חונ אל ארונ ,(הפקתהל ('18]. שקמ ,הציפקל חוור ,העונתל

 שממ אל המלצמה תויווזו ידמימ-תלת קחשמה ,תויומדב טולשל

 ןיזגמ ה

 ,תובוהאה תויומדב קחשלמ ובהלתה הלחתהבש ,יידלי .תורזוע
 וצר םה .רהמ יד םתוא םמעיש םג קחשמה .בושו בוש וחצונ
 .תירטסיה תוחפ תוליעפו ןווג ,הלילע תצק

 תופצל וצרו בשחמה תא ובוע םה ,קחשמ לש העש יצחכ ירחא
 רטסרפ השמ .היויוולטב יר'גו םוטב

 רייואמ רגתא
 ינפל רוא האר תיתאצמה הבישח תרדסב ןושארה רתוכה

 העיגה ךכ-רחא .בר קדצב ,דיימ טעמכ החלצהל הכזו ,םייתנשכ

 ישילשה רתוכה .איה םג תחלצומ התייהש ,"תיתחפשמ''ה הסריגה

 םידליל דעוימ ,הרדסב

 אל אוה םגו ,7-11 יאליגב

 .בזכאמ

 אל לכה-ךסב ןויערה
 תחת ,ןויגיה תודיח לש ףסוא והז - ומצע ינפב ידוחיי אלו שדח
 ,םיזיומ ,םיצחול .הקתפרה יקחשמ לש ןונגסב רייואמ קשמימ
 םיזמרו הקיזיפה יקוחמ הרוע תצק םעו ,םיפרצמו םירבחמ
 .יתריצי ןורתפ לבקתמ ,ןיירקהמ

 םידליל תיתאצמה הבישח :רתוכה

 הידפמוק :הנכותה תיב

 הרה

 4511 תטיש לע תוססבתהב ןומט הרדסה לש דוחייה ,תימשר
 -יתריצי ןורתפו תויעב חותינל םילכ העיצמש ,ץיברוה ינור רייד לש
 יכ - יתטיש .הנוש דימת ןורתפה יכ - יתריצי .ןהלש יתטיש
 בורל םיטושפ תונורקעו םיפתושמ םיווק שי ,תוחפל הירואיתב
 תואצמה ירוחאמ םידמועש ולא ללוכ ,םייתריציה תונורתפה
 .םילודג םיאיצממו תולודג

 -הבו הטישב ןאכ קמעתנ אל

 לכב רמאנש המ .היתוחטב

 ,הזוה רתוכהש אוה ,תאו

 טלחהב ,םימדוקה ינש ומכ

 תויהל החטבהה תא םייקמ

 .הנהמו ןיינעמ

 -ורפ ,םעפה םג ,היחנהה לע

 הבושתה אוהש ,חוציפ רוספ

 -ייאל תרייואמה תילארשיה

 תעשעשמה תומדל .ןייטשנ

 . ,ליווא רטוש ףרטצמ וזה
 לש ןמזה תנוכמב דייוצמ ,ןורחאה .בנגה וקימ רחא ףדרמב
 לטומ ונילעו ,תוירוטסיה תופוקת רשעמ תחאל טלמנ ,רוספורפה
 תא תונשל ךלוה ינא" .םשל ךרדה לכ תודיח רותפלו ותוא דוכלל
 ינאש יתשאל ועידות" .תושגרתהב רטושה רמוא ,"הירוטסיהה
 לוקספהו ,רייוצמה ןייטשנייא ."םיירהצ תחוראל רחאל ךלוה
 .םכלו ול ורזעי ,חבושמה

 וא) עבש ןב דליל תצק תושק תויהל תולולע תודיחהמ קלח
 יוצר .(ןיינעה ךרוצל ,וייחל םישולשה תונשב םיבשחמ יאנותיעל

 ןיזגמ

 ידו ייוינויה
 |  ,אבה רבדה רותב אזו לש ₪גטססח 9700 השדחה םיבבשה תכרע תא ונגצה רבעש שדוחב
 וג לש הבושתה לע ונרפיסו
 תושדח תועתפה שי רבכ אזו לש הדיצמ לבא ,הרבד תא רמול

 הקיפסה אל ןיידע חוטא .אטּבט תירותסמה םיבבשה תכרע חשו

 אוו וח טסחטפז סיטרכה תא אזו תרבח הקישה רבוטקוא תליחתב
 תונוכת לש בולישב תנייפאתמ הקיתווה ווי תרדס .אגטפסח 0

 יפיצפסה רצומב .דחאב דמימ-תלתו ואדיו תכירע ,היזיוולט
 עונמה תא הלש ובלכה סיטרכב בלשל אזו הרחב ,הזה

 | לבקתהש המו ,ּגטפסו 9700 חיטבמהו שדחה יפרגה
 יכה ,םדקתמ יכה ,ישומיש יכה יפרגה סיטרכה אוה |,

 ורובע םישרוד ב"הראב .שיש רקי יכהו קשחנ
 | ,לובגה םה םימשה ונלצא .0
 -אמה דבלמ ?העקשהה תא הווש אוה םאה
 ולבקת ,וווו יסיטרכ לש םיליגרה םינייפ
 תליבחו ,ף> ססובמ קוחר-טלש םג םעפה

 תונחת 125 ןורכיזב רומשל םכל ורשפאי תונכותה .תדבוכמ תונכות
 הטלקה תנכתל וליפאו ,חישקה קסידל תורישי תוינכות טילקהל ,היזיוולט
 סיטרכ םכתושרב שי רבכ םא .רתוי רחואמ דעומב ורדושיש תוינכותל
 טמרופב םג ,תינמז-וב םינוש םיצורע ינשב תופצל ולכות ,רחא היזיוולט
 דאמ תחלצומ הנכות ,סוחחפסופ 8וטוס 8 םג תפרוצמ .הנומת ךותב הנומת
 .ואדיו תכירעל
 םא לבא ,ףסכ תצק ךוסחלו םידרפנ םיסיטרכ ינש שוכרל רשפא ,תינורקע
 טלשה תאו הלש סיטרכל תפרצמ אזו-ש תונכותה תא ןובשחב םיחקול
 ןמז םכל שי .ץירח םיכסוח םגו .ידמל םלתשמ הארנ קסעה - דאמ חונה
 אוצמל רשפא ףסונ עדימ .ראוניב קר הצרא עיגי סיטרכה יכ ,טילחהל
 רוצו 8.ססזר/ זס 6015/0970 6% זו :רתאב

 תקשה יכ רורב ךא ,אאט תודוא םיפסונ םיטרפ הלגמ אל ןיידע ואצוסוא
 רגתאה םע דדומתהל תוסנל ידכ .ירוקמה ןונכתל רבעמ תבכעתמ הכרעה
 תוכרעל אס אפ תואסריג רבוטקואב הרבחה האיצוה ,אזו הינפב הדימעהש

 םאה-תוחול בורב ןיידע תכמתנ הניא היגולונכטה .6050108 4 7 4200-| 69%0ז00 4 0
 לבא .התוא לצנל ודמלי םימושייהו םיקחשמה יחתפמש דע ןמז דוע חקייו ,םויה םיקוושמה
 100-300-ב םלוכ ולזוה 66005 תחפשממ םייפרגה םיסיטרכה ,וניזחש יפכ קוידב ,םייתניב
 ןמדירפ ןד והשמ הז םג .ח"ש

 תא בטיה אורקל יאדכו ,הלחתהב תוחפל ,רגובמ לש םייוסמ יוויל
 תוכוב ,תחטבומ טעמכ דליה "תלעפהייב החלצהה לבא .תוארוהה
 םילולע םיוולמה םירוהה .יתודליה רומוההו תרדהנה היצמינאה
 תויפוסוליפה תולאשהמ ילוא זא ,ל""נהמ אל םא .םמצעב תונהיל
 םצעב םתא ךיא"' .רטושה לש ותומד םעפ ידמ הלעמש תועיתפמה
 אלמ טבמ םואתפ ונילא הנפמ אוה ,"והככ יתוא יזהל םילוכי
 . םג הו המצעל תעדומ היצמינא תומד .תמאב ךיא .לאושו ההימת
 ילילג יקוש .\למומ .ןנערמ שודיח ןכ
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 לכו ,גרדשל םעפ דוע ?ךסמ סיטרכ ףילחהל בוש ?הגי'ג לש הנקתה דוע

 ?ןמקאפב ער המ ?₪חז6ס| לש שדחה קלחב קחשל תוכזה ליבשב קר הז

 שורג םכל הלעת אלו ןילנרדא ותוא תא םכל קינעת האבה המישרה

 יבשחמ .(ןבומכ ,םייקוח) טנרטניאמ םיקחשמ דירוהל בהוא ינא

 םיגוסה לכמ םיקחשמ ינומה וברקל טלוקו ןמזה לכ חותפ ללמואה

 םישאונה יישופיח ךלהמב .(!ןוכנ ,םייקוח םלוכש יתנייצ רבכ)

 תורצוא םיליכמה םירתא ןומהב יתלקתנ ,םישדח םיקחשמ רחא

 םיתנכתמ ידי-לע ורצונש םירכממו םינטק םיקחשמ ,םיאלפנ

 יתרחב רתויב םיבוטה תא .ףסכ ןיא סניח םיקלוחמש ,םירשכומ

 , .ןאכ םכל איבהל

 עסקא לש רתאב

 לודג רפסמ ואצמת

 הבשחמ יקחשמ לש

 .רתויב | םיחבושמ

 עודי יכה קחשמה

 ,86ןטוש|ןטש אוה ןאכ

 "םידרשמ" | קחשמ

 ובש רתויב רכממ

 -ילש םילעהל םכילע

 םימולהי לש תויש

 -שמה ראש .םיינועבצ

 .םימוד תונויער לע םה םג םיססובמ רתאב םיקח

 תועצמאב ףצופל סכילע וב ,םֶעמטּוְעוש :םיצלמומ םיקחשמ

 .עקרקב ועגפי הלאש ינפל ,םירואזוניד יציב לש תוישילש הקטגור

 הדימריפ יככותב שחרתמה הקמד יומד קחשמ ,אזטחותע 6

 תוצובק םילעהל ךירצ וב ,תווירז קחשמ ,8ט אוטוושע-ו ,הדיחפמ

 .(ילאוטריו) ףסכ הברה ףוסאלו תוינועבצ תועוב לש

 א א א קס 6 0

₪60 
 ואצמת .א64] תרבח לש רכומ ידו לודג רתאב אקווד חתפנ

 וכרטצת םהב קחשל ידכ .םירחבומ םיקחשמ תורשע ןאכ

 י

 .₪6₪10ח6 \1זטא66 ארקנה שמתשמ קשמימ רתאהמ דירוהל

 םתוא דירוהל רשפאו תונוש תוירוגטקל םיקלוחמ םיקחשמה

 ותועצמאב ןכדעתהל םגו הרבחה לש הידמה ןגנ תועצמאב

 .לכה טעמכ דירוהלו חורטל דאמ הווש .םישדח םיקחשמ לע

 שדוחכ ירחאו ןמזב םילבגומ ןאכ םיקחשמה בורש איה היעבה

 קחשל םכל רשפאיש ,ירודיס רפסמ רתאה ךרד שוכרל ךירצ

 .דעל םהב

 ,םירכומ םיקחשמ םה ןאכ םיקחשמה בור :םיצלמומ םיקחשמ

 ומכ םיבוטו םינשי םירבד שפחל יאדכ .םינוש םירתאמ ופסאנש

 ,יארומס לותח לש ובוכיכב עגשמ תומרופטלפ קחשמ ,(!ג

 יראטאה קחשמל תשדוחמ תידממ-תלת הסריג ,?ווו%1! וא

 .קיתעה
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 קחשמה) םינטק םיקחשמ רפסמ עיצמה רתא אוה 24-5/ו0

 םיקלוחמ םלוכו האלמה הסריגב סלוכ ,(!א18 ספות לודג יכה

 -ועבצו םיבוט לבא ,םיטושפ םיקחשמב רבודמ :ועטת לא .םניח

 .םיינ

 בוזע תיב ייכובמ ךותב ךרד וסלפת וב ,אע וסט :םיצלמומ

 ובש ,הבשחמ קחשמ ,8ְווע ספ .ןגנמ רתנספל עיגהל וסנתו

 1901 01 .תוינדגוב םימ תונשוש ןיב םיעדרפצ ףיפקהל ךירצ

 ינפל ךסמהמ םיטישכתה לכ תא םילעהל םכילע ובש חט

 .ןמזה רמגייש

 יי
 גוסהמ ,דיאונקרא יקחשמ רקיעב דירוהל ולכות 141501-מ

 לכ םע ,םא ₪4ו| לש תואסרגב רבודמ .דחוימב ובהאי םידליש

 .תוניינעמ תופסות ינימ

 תונושמ םינבל וצצופת וב בוטו ךורא ומד ,ואגזאגחסו0 :םיצלמומ

 ןיזגמח
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 חואוח9
 ןפואב ינאש תויללח יקחשמ רפסמ דירוהל ולכות וואו רתאמ

 הבשחמ ןאכ ןיא .ובהאת םתא םג חטבו ,דחוימב בהוא ישיא
 הלאמשו הנימי הריעז תיללח םיויזמ .תכבוסמ הלעפה ןיאו
 רוייל יחטמ םיחלושו לאמש שקמ לע םיצחול ,רבכעה תועצמאב
 .לוממש םיבייואב

 תיללחב טולשל םכל רשפאיש קחשמ ,כטתוטח 5 :םיצלמומ
 ןומהו תמעור הקיזומ סג ןאכ שי .בטיה תדייוצמ ךא הנטק
 חבושמה ךשמהה קחשמ תא םג דירוהל \למומ .םיינועבצ םיצוציפ
 יסאלק תויללח קחשמ ,אקוטז תא םג וסנו .טחוטה 56 81
 .םויה םג וב קחשל דאמ ףיכש ןימוי קיתעו

 אא א .תאוהפ.69ה
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 ,תויללח :ןשקא יקחשמ ןומה עיצמ פוח1| םסטאטו< רתאה

 הפי הקיפרגב לכה ,םיריהמ םימ יעונפואו ורמ תוינוכמ ,םיסוטמ
 .םיוושו םינטק םיקחשממ ךירצש המ לכ .הטושפ הטילשבו
 ,הלעמלמ טבמב הנטק תיללח םע קחשמ ,5ו3 /1טאטע :םיצלמומ
 שופס .רזייל ינרקו םיליט ,תוירזכא בייוא תויללח ןומה
 או א .ביהרמ ידמימ-תלת םימ יעונפוא ץורמ .,5וקטא"והתוקפ

 תונמא תוריצי ליצהל םכילע ובש קיחצמ הלועפ קחשמ
 .םיפרוט םיקרח לש תופקתממ

 | סז
 40-כ וב שי .םיקותמו םיאלפנ תורצואב אלמ רתא אוה אגא
 ןמקאפ יקחשמ ,םינטק דייקרא יקחשמ םהב ,םינייוצמ םיקחשמ

 ןיזגמ

 העיתפמו הייפהפי הסריג ,הוסוחגוטוא .ןטנטק רודכ תועצמאב
 .5קגטט [חשגטשוג ןשיה תויללחה קחשמל

 םיצרופ סהבש) דיאונקרא ןונגסב םיקחשמ ,םיידמימ-תלת
 וריאשתו לכה ודירות .םיפלקו הבשחמ יקחשמ ,(םינבל תומוח
 .ופידעתש המ

 סחול .םעפ ומכ תומרופטלפ קחשמ ,818%ש [וא זס 2 :םיצלמומ

 .םיבייוא דימשמו תורצוא ףסוא ,סוקמל סוקממ \פוק ןטנטק
 קגט[גחוה .50ג%6 קחשמל תללכושמו הלועמ הסריג ,אטט טז ו
 .תושדח תוצלפמ הברהו הלילע םע ,גרדושמ ןמקאפ קחשמ ,2

 אא א .4| 60.

 ז601טה6ח 05
 רפסממ םהל הבושח רתוי תויקחשמהש םיחיטבמ הזה רתאב

 תא דירוהל ולכות ןאכ .םימייקמו םיחיטבמ .םינוגילופה
 יכהו טושפ יכה קחשמה

 ,ןטש ךטווטז ,תשרב רכממ

 תומד יפקהל םכילע ובש

 תומרופטלפ ןיב הקורז

 רבכ םינוילימ .תואופק

 .ונהנו ותוא ודירוה

 :םירחא םיצלמומ

 ברק קוסמ טו! וש

 .ויבייוא לכ תא \צופמש

 -טלפ קחשמ 1 גוש

 .טושפו ביבח תומרופ

 אא א.[:66|טה 6 6085ו40.60ה0

4 
 דחא לכ לבא ,דבלב םיקחשמ העברא ליכמה רתא ,םויסל

 :םינשי םיקחשמל תוחלצומ תואסריג סלוכ .הצצפ
 ,701| .ללחהמ םישלופל תידמימ-תלת הסריג ,םוטגוטח

 קחשמ ,א1גזפו6 כטוטאט .פא ₪41! לש תגרדושמ הסריג דוע
 ךירצ ובש ףרטמ הבשחמ

 תינועבצ העוב ריבעהל

 36%( .תונוש תויבוק ןיב

 יכה קחשמה ,זוטמ

 ךירצ וב  ,ןאכ שדח

 םירבח ינש | שיגפהל

 םכילע היהי .םידובא

 ללש ןיב םתוא ץיפקהל

 םינוש םיסונובו תודוכלמ

 .לחוימה שגפמל דע
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 קורי ףיכ
 םתדחפו ץיברהל םתיצר דימת םא
 םתכשח םא ,םכל וריזחיש
 לע םינקחש םיינשו םירשעש
 דימת םא ,ידמ רתוי הז דחא שרגמ
 ןילנרדא ףוטש דייקרא םתשפיח
 - לגרודכ תצק םע תאז לכבו םדו
 םכלש קחשמה תא םתאצמ

 קחשמ לע םכתעד המ

 םילוכי םתא וב ,לגרודכ

 -קהמ ןקחשל ףורגא תתל

 ול םישל ,הביריה הצוב

 ותוא ףוחדל טושפ וא לגר

 לעופש ,םיקוח ילב לגרודכ קחשמ ודצל

 ,םולח ומכ עמשנ .דבלב ףיכ תייגרנא לע

 תא םישגמ 5688 80סטטטז 5|גחו ?ןוכנ

 ,לגרודכ ןקחש לכ לש יטסיכרנאה סולחה

 לע תוכמ ליחתי אוה םאש דחפמש

 .ול ריזחי והשימ ,שרגמה

 יקחשמב החמתמש הרבח איה הגס

 תא ריבעהל החילצה רבעב םעפ אלו ,דייקרא

 .הלוסנוקה לא םיקחשמה סלוא לש היווחה

 :תפסונ אמגוד אוה 8טטטטז 51גחו לש הרקמה

 רתויה לגרודכה יקחשממ דחאב רבודמ

 .ללכבו ןורחאה ןמוב ונקחישש םיפויכ

 קחשמ הגיצמ ילוא קחשמה לש הפיטעה

 םירמואש ומכ לבא ,הלועפ ירוביג םע תוכמ

 שי קחשמ הויא וארת ,ןקנקה תא ובוע -

 5וסחו :רתוכה

 81006 80א 00%

 לארשי םרגופ

 .םינפב

 רשפא החיתפה ןוטרסמ רבכ ,ןכאו

 ,יתימא לגרודכ קחשמ לע ונלפנש שיגרהל

 לכל סחייתמש ,םיבהוא ונחנאש ומכ

 םיקוחה .דבלב הצלמהכ יתימאה לגרודכה םלוע לש םיקוחה

 םלשל המל ,לכ םדוק .םיריכמ םתאש הממ תצק םינוש ויהי

 !השולשל קר םלשל רשפא םא ,הצובק לכב םינקחש !1-ל

 לולכת הצובק לכ וא

 ,םינקחש השולש קר

 קר שיש רמואש המ

 לע םינקחש השיש

 שרגמה םג .שרגמה

 תויהל לוכי ומצע

 ןיזגמ ח%

 ןמז ךוסחל לכונש ידכ ,וילא ונלגרתהש הּומ ןטק רתוי הברה
 .(עיזהלו ץורל תוחפ םגו) חוכו

 ,הבוט רתוי הברה הקיפרגל םוקמ ריאשמ הוה העיריה םוצמצ
 תואצמתהו קחשמה יכלהמב רתוי החונ הטילש ,תוטרופמ תויומד
 ףע רודכה סא םיזגרתמש םינקחשמ וחכשת ,בגאו ,שרגמב הלק
 ,םודא סיטרכ ןיאו םיקוח ןיא ,תולובג ןיא יכ - הצוחה םהל
 .ףיכ קר שי

 םה .סקימוק טרסמ ועיגה וליאכ םיארנ םמצע םינקחשה
 ינפב תידוחיי תומד לכו ,םירזיבאו עבצ ןומה םע ,בטיה םירייואמ
 םירזועש לע-תוחוכו םיבינגמ םיקירט םע ,המצע
 ולכות קחשמה תא .חטבומה לוגה תא סינכהל הל

 החיכוה רבכש וז ,הבוטהו הנשיה ךרדב קחשל
 ותוא קחשל ולכותו ,םינש תורשע ינפל המצע תא

 לוג טועבלו קמחתהל ,ץורל המל :השידחה ךרדב

 ינתמיא שא רודכל ךופהל רשפא םא ,רעשה ךותל
 תא \צופל טושפו שרגמה לע תוארפב בבותסמש

 .רעשה

 םינקחש העברא לש קחשמ רשפאמ 0 פוגה
 ןומה חיטבמש המ ,לצפמ תועצמאב ,תינמו וב
 סא .היטיוולטה לומ םירבחה סע האנה לש תועש
 ,יפייכ רתוי הברה לגרודכ קחשמ םישפחמ םתא
 ,אייפיפ לש הקוריה הרגשהמ םכתא איצויש הוכ
 ןמפוה יחצ .ותוא םתאצמ וא

 לגרודכ לש תבש דוע
 םג .,יסופיט לגרודכ קחשמ לכב ומכ

 םינקחשה ,קורי אשדה ך'ווא וא 001091] 2003-ב

 ןיזגמ 1

 חף" . מממ

 רודכהו שרגמה לע םיצר

 חטב םתא א .לוגע

 הנתשה המ םילאוש

 האוושהב וז הסריגב

 ףידע .המלו תמדוקל

 הבושת !]%ג תא אלו ותוא אקווד תונקל

 אל דועש ללגב ,לכ םדוק .ונל ןיא המלש

 היינשה הביסה .שדחה 11%ג-ב ונקחיש
 תא ומוגש הארנ 11:-ב :תונטקב איה
 רתוי רודכה ,תיעוצקמ רתוי הרוצב אשדה

 רותינ םיעצבמ םינקחשהו ,ליגרכמ לוגע
 ףאב וניאר אל דועש תיווזב הטיעבו
 אל ,רתוי וא תוחפ ,םילדבהה סה ולאש םייוכיסה בור .קחשמ
 םויה שיש לגרודכה יקחשמ לכ ןיב אלא ,11:-ל 11: ןיב קר
 .קושב

 ו ו בו

 דפסחו 50הס :הנכותה תיב

 ב

 קט-םוה ראפשי :לארשיב
 שוש !חו500ו2003.007!00 :1תא

 תוצובק לש ינכדעה רחבמל בל ומישי םכיניבש לגרודכה ילוח
 סולפ ,םינקחש 13,500-מ הלעמל ליכמ 11 .םינקחש לשו
 םינקחש .הגילב בושח ןקחש לכ לע םיטרופמ םייטסיטטס םינותנ
 ,םהל תומוד םגש םינפ םע תומד םתוא םלגתש וכו םיעודי
 .יתימאה ןקחשה לש וזול הליבקמ הלש קחשמה תונמוימשו

 -לתהו תומוסרפה םג

 סאתהב ונכדוע תושוב

 .וקחשת הב הגילל

 -טפה םינקחשל ,בגא

 ןיא סכיניבש םיטויר
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 ,םילגד ללוכ ,האולמב לארשי תרחבנ םע עיגמ 1'1א .שושחל המ

 םימוד אל ילוא םינקחשה לש םינפה .תוקרי ראשו תושובלת

 םג הזל סחייתהל רשפא לבא ,ידטמו דליפמולבמ םיליבקמל

 .ןורתי רותב

 םיקחשמב וניארש הקיפרגל הליבקמ קחשמה לש הקיפרגה

 סיביהלמ אל רבעמה ינוטרס םג .תבזכאמ ןכלו ,הרבעש הנשהמ

 לגרודכ טועבל םכל םורגת םהב הייפצש הנכס לכ ןיאו ,דחוימב

 תחא הזאו זא ,ייקוא) ןוחצנ תוגאשב ןולסב לטרגאה ךותל רשי

 תויומד םג .(!םייחה לכ הז תא יל וחכשת אל וישכע .הרבשנ

 ךסמל ועיגה וליאכ תוארנ ןהו ,העקשה רסוחמ תולבוס םינקחשה

 ומצע קחשמה ,תאז תמועל .םיתמה-רדחמ רשי םכלש היּזיוולטה

 סינכהל וליחתתו קחשמה תידי תא וחק טושפ .לוענתל דאמ לק

 .םילוג

 וב ןיא .לגרודכה יקחשמ לש רתכב םולהיה וניא 1[ 3

 ,טושפ לגרודכ קחשמ והז .הביהרמ הקיפרג וא םימיהדמ םישודיח

 ןמפוה יחצ .םיליחתמ םינקחש קפסל חילציש

 לודג לג דוע אב הנה
 ןכלו ,םיב דלונ הזה םוחתהש עדוי םירטסקא טרופס בבוח לכ

 םוחתב דחוימ דובכלו דמעמל השילגה ףנע הכו דימתמו זאמ

 םא ,וישכע .םירטסקאה

 םיחוטב ויהת ,בצמה הז

 אל םיקחשמה תורבחש

 תונמדוהה לע ורתווי

 -טסקאה טרופסל םיקחשמ םכל עיצהל

 הרקמב .הזה ירלופופהו דבוכמה םיר

 תקפסמש ,סרגופניא תרבחב רבודמ ,ונלש

 יביטמיטלואה םירטסקאה קחשמ תא

 .בוהאה ימיה טרופסל

 בחר ןווגמ וכותב ליכמ 'זזגפצואסח6 5טה

 םגו תויומד ,קחשמ תויורשפא לש דאמ

 ,ושמתשה קחשמה ירצוי .תדבכנ םיקירט תומכ (דאמ בושח)

 ,םיעודי םישלוג לע תוססובמה תויומדב ,תרוסמה בטימ יפל

 ₪1ווגטסחַפ השילגה ירצומ תרבח .יעוצקמ ןפ קחשמל ופיסויש

 ,הרבחה לש ימואלניבה תווצהמ םישלוגו קחשמל תוסח הקפיס

 ןווגממ קלחל וכפה ורוב 'גאטו ןאירוד ןייש ,סנורייא ידנא ומכ

 דעותמ שלוג לכ .(תחא קר שי תשלוג) הריחבל םידמועה םישלוגה

 שלוג ןיא ,ולש םיעוציבה תא גיצמה ,רצק ואדיו ןוטרסב

 -וחיי םימוחתב ןייטצמ םישלוגהמ דחא לכו והנשמל המודה

 לע םיססובמ םה םגו ,בחר קחשמב םיפוחה ןווגמ .ול םייד

 םייתימא תומוקמ

 ,יאווה | ,בייהראב

 ןווגמו הילרטסוא

 םיחדינ םירוח

 ינפ-לע | םיפסונ

 לכש ,ץראה-רודכ

 ןיזגמה%

 היה וא ריכמ דבכ שלוג

 רשפא םאו ריכהל הצור

 הפוקת סהב תולבל םג

 .תכשוממ

 יתורחת אל שלוג לכ

 ףידעמ אוה יכ רמאי
 ןשלגה םע דבל תויהל

 ילבו ולש בצקב םיהו

 ""  םישלוג ליבשב | .\חל

 השילגל היצפוא שי הלאכ
 ,ןמו תלבגה אלל ,תישפוח
 -פוחב שולגל ידכ לצנל רשפאש
 תארקל ןמאתהל ידכ וא תויש
 ולכות .ךרפמה הריירקה לולסמ
 השילגל תורשפאה תא לצנל םג
 אישה תא רפשל ידכ ,תימעפ-דח

 הריכומ עקרה תקיזומ .לגב עקשומ זוכירה לכש ינפמ ,בושח .תורחתה תייצפואל הנכהב ,ישיאה
 ,השילגה תא הוולמ ותונשרפש ,ןיירקה .ואדיוב השילג ינוטרס
 םוקמב שולגל ףידעמש ,שלוגב רבודמש הארנ ,תצק םמעשמ
 .וילע הלפנש תוניירקה תדובע םע ךבתסהל

 חיטבמ דוזגחפואסמ6 5[ ,852 יקחשמלו םילג תשילגל םירוכמל
 ,קחשמה לכ ךרואל םינפה לע קופיס לש ךויחו רוהט ןילנרדא
 169-ב קחשמה תא תקוושמ לארשי םרגופניא : :טבלתמ דועש ימלו
 הזחהזטס]גת 61000.0 ]לג רימא .חייש 340 םוקמב חיש

 ;תוהובג תויונמוימ תשרוד קחשמה לש הריירקה תייצפוא
 תנמ לע םילשהל שיש ,תורטמ ששמ בכרומ הריירקב בלש לכ
 רפשל תורזועו רגתא תווהמ תורטמהמ קלח .אבה בלשל רובעל
 בלש הז !תוזודמ 3 לע תולעל) תוהומת ןקלחו ,םיעוציבה תא
 לע תונעל שי ,תורטמה תגשהו השילגה ידכ ךות .(והריירקב
 תומלצמ לש םינוקייא .םימלצה תשדע תא סופתל :ףסונ רגתא
 לכב .םישלוגה תא סימלצמ ובש רוזאה תא םינמסמ םילגה ךרואל
 תונומתה רפסמ תריבצ .תומלצמה לומ םיקירט עצבל שי בלש
 תייצפוא איה ,תישילשה קחשמה תייצפוא תא חתפת שורדה
 .תורחתה

 ה'גנינה יבצ
 ונילא םיעיגמ ןיפיט ןיפיט

 דע .ק82 לש חדקאל םיקחשמ
 רקיה חדקאה תא ונלצינ םויה

 ךוח6 ליבשב רקיעב ונשכרש
 דוע ליבשב ילואו 8 2

 בצמה ןורחאה ןמוב לבא .דחא קחשמ
 ףרטצמש שדחה רתוכהו רפתשהל ליחתמ

 אומ]ג אוה הזה םצמוצמה ןודעומל | םירינרוטל תשמשמש ,םינקחש יובירל תורשפא םג קחשמל
 ילוח קפסל חילציש ביבח קחשמ ,,\אאש!| = ראשייש ימ :רתויב הביבחה היצפואה איה לגה ךלמ .םירבחה גוחב
 .קדה | ,רתויב םיברה םיקירטה תריבצ ידכ ךות ,לגה לע ןמז הברה יכה
 :םישירכה תורחת איה תפסונ תניינעמ היצפוא .לגה ךלמ אוה
 ."שירכייל ךפוה הברה יכה לפונש ימו לגה לע השילגב םיליחתמ
 ימ .םירחאה םישלוגה תא דוצל שירכה דיקפת עגרה ותואמ
 ,ףסונב .האלה ןכו ומצעב שירכ תויהל ךפוה שירכ ידי-לע ךשננש
 .תודוקנב תורחת לשו תישפוח השילג לש תויורשפאה תומייק

 שיגרהל לקו ףצק םילעמ םילגה .הבוט קחשמה לֶש הקיפרגה
 וניא םג לבא טרופמ וניא םיפוחה לש עקרה .לגהמ קלח םתאש

 :רתוכה
 60 :הנכותה תיב
 סחוס :ץיפמ

 ןוחצינ .לכסתמ םיתיעלו השק רגתא הווהמ תורחתה תייצפוא
 ףרטצמש ,ןיינעמו ףסונ ןותנ .שדח ןשלגב םכתא הכוי בלש לכב
 תא דבכל שי :(אגוזווג \!6וטז) לומה דדמ אוה ,השילגה תייווחל
 םיקוח םירפמש לככ .םהיקוח תאו םישלוגה תא ,םיה ירוצי
 לכנתהל ליחתמ םיהו דרוי לזמה דדמ ךכ ,םיה ירוציל םיקיצמו
 .השילגה לע השקמו הרזחב

 י :לארשיב

 ראתל רשפא "תקתרמה'' הלילעה תא
 הצור ינפי היגנינ םחול :דחא טפשמב
 רשפאש תקתרמ יכה הלילעה אל .לפואה תוחוכמ הכיטנ ליצהל
 לכב תוריל שפחמש ימ תא קפסל החילצמ איה םג לבא ,ןיימדל
 אלו תויומכב םיעיגמ םיביואה אג-בש ,הדבועה תרווע .זוש המ
 . תוירי ןומה םע יביסנטניא ןשקאל תופצל רתומש רמולכ ,םידדובב
 דיה ,קחשמ תוקד המכ ירחאש איה הדיחיה היעבה .םינאגלבו

 ןיזגמ

 מ 2001 רבמבונ
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 .החונה קחשמה
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 קחשמ .ןולסב תוירי ברק חותפלו רבח

 ,יפיכ רתוי הברה אוה חדקאה םע םייינשב

 דייקראה תייווח תא ריבעהל חילצמו

 ךסמ ,בגא .תחלצומ רתוי הברה הרוצב

 הברהב ומכ ,לצפתמ אל םיינשל קחשמה

 הברה םכל הנפמש המ ,םירחא םיקחשמ

 .היזיוולט ךסמ רתוי

 קוחה דצה אל תמאב איה הקיפרגה

 איהו ,ידמל תינוניב איה ללכ-ךרדב - הפ

 בורמ תרכומה הקיפרגהמ תלפונ טלחהב

 אוה ןונגסה .םירחתמה חדקאה יקחשמ

 םתס .הגנאמ אל לבא ,תינפי היצמינא לש

 .תינפי היצמינא

 רתוי ןיא םיחדקאה ילעבל ,ינש דצמ

 תוסנל הביס המצעלשכ וזו ,תויצפוא ידמ

 ול ,ןבומכ .הרקמ לכב הזה קחשמה תא

 קו

 .תומרופטלפ קחשמ אוה דל \פח6

 רותס ץלפמה ,זאט רותב וקחשת םתא

 ודנרוט תפוסכ רתוי רכומש ,הוורפה

 תא לוכאלו סורהל תלגוסמה ,תיתייח

 איה זאט לש ותרטמ .הכרדב דמועה לכ

 רבגתהלו וכותב ותוא הלכ יובואקה םאסש ,תויחה ןגמ טלמיהל

 קראפב אלכו ףטח םאסש הדבועה ,לשמל) ךרדבש םילושכמה לע

 .(זאט לש ותרבח תא םג

 קוב/5וטווסח.₪ 2 50חוטזס/ סטפ :רתוכה
 / ו :ץיפמ/הנכותה תיב

 | ; יצרא-דה :לארשיב

 אוה סהוחטפהב 2: 58חוטז8ו'5 51וחע

 הנשה .הלועפ-תואקתפרה קחשמ

 הגאנובונ םידשה ךלמו ,1570 איה

 תחת ןפי תא דחאל ידכ םיתמהמ רזוח

 ולש םידשה אבצ לומו ולומ .ונוטלש

 ,תוברח תוברק ןומה .הקאסונמס םשב ריעצ יארומס דמוע

 תינפי הריווא לש הדבכנ תומכו המישרמ הקיפרג םע םינוטרס

 הלה

 ו רתוכה

 ם6וזסחוס 5 :ץיפממ/הנכו

 ב

 תיבמ ילאר תוינוכמ ץורימ אוה פחסא

 יקחשמ תרבח ,ם 8ו8 לש רצויה

 55% תא ונל האיבהש םירטסקאה

 .חלצומה

 טרופס קחשמב ,םעפה םג ,רבודמ

 םיחילצמש ,טנמרפמט הברהו תרדהנ הקיפרג םע חבושמ

 ,םיקוקיזב הוולמ לכה .רתויב שידאה רמייגה תא םג תובשל

 ,הרדסהמ םימדוקה םיקחשמל המודב .שער ןומהו הבוט הקיזומ

 םישחרתמה םינווגמ םיצורימ עיצמו ,דאמ ינועבצ קחשמה

 םכלש תינוכמה תא רוחבל ולכות .לגנו'גו רבדמ ,גלש ירוזאב

 העברא דעב תורחתהלו ,םימגד 24 לש םישרמ רחבמ ךותמ

 ןמפוה יחצ .לצפמ תועצמאב ,תינמז וב םינקחש

 הכוז היה אל א-ש הארנכ ,רתוי לודג היה םוחתב רחבמה

 תוסנל \למומ .בצמה אל ,עודיכ ,הז לבא ,תדחוימ תוסחייתהל

 השוע אוה םא קודבל ידכ ,היינקה ינפל קחשמה תא רוכשל

 ןמפוה יחצ .הז תא םכל

 ןיזגמ

 ?התא ןווקמ ןכרצ ןימ הזיא
 רתויב הויאתמה הבושתב רחב ,התא הממ תעדל ידכ .ךלש םינווקמה הכירצה ילגרה לע רתוי בוט גשומ ךל תתל דעונ ךינפלש ןולאשה ?עצמאב והשמ ילוא וא ,ידוסיו ןעוצקמ זיזפו בהלתמ ,הדימה לע רתי ריהזו ןעשח ?התא ןכרצ ןימ הזיא - ןכ םאו ?טנרטניאב הנוק התא םאה .הווהב הרוק המ איה הלאשה .רורב יד הז דיתעה איה תנווקמה היינקהש הז
 0 .קודבו תואצותה תא םכס ,תולאשהמ
 (!םישנל םג דעוימ טלחהב לבא ,תוחונ ימעטמ ,רכז ןושלב חסונמ ןולאשה)

 ?טנרטניאב הנוק התא םאה <-
 .הז תא יתישע אל םלועמ .1

 .תודדוב םימעפ יתינק 2
 .םעפ ידמ תשרב הנוק ינא .3
 .טנרטניאב קר הנוק ינא ,רשפאשכ 4

 ןמובו ריחמב יולת ,לייוחמ םגו תוילארשי תויונחמ םג הנוק ינא 4
 .ילא עיגהל רצומל חקייש

 .טנרטניאב יארשא סיטרכב םולשת לע ךתעד המ <--
 .החטבא תויעב הז םע שי .1

 .הרירב ןיא וא הרירב ןיא םא לבא ילאידיא אל הז 2
 םימעפל ,תינופלט םולשתה תא עצבלו ןווקמב רוחבל רשפא םא 3

 .ףידע הז

 .היעב םוש הז םע ןיא 4

 ?טנרטניאב הברה יכה הנוק התא המ <-

 .םכל יתרמא רבכ ,רבד סוש .1

 .םיטרס וא הקיזומ ,םירפס 2

 ,ידרשמ דויצ וא למשח ירצומ ,יווא קייט ,תבשל סיכרצמ .3
 ?טנרטניאב הנוק תייה אל המ <- .םיזרכממ םירצומ ,הרמוח .4

 אל .הזח ןיינעב יל קיצהל םיקיספמ םתייה םא חמש יתייהו ,םולכ .1
 זאה זאה !יל ושעת המ !טנרטניאב תונקל הצור

 .תוקריו תוריפ ,םיילענ ,םידגב .2

 .היינקה ינפל החרה וא עגמ ,הקידב םישרודש םירצומ .5
 .טנרטניאב הנוק יתייה אלש רבד לע בושחל לוכי אל 4

 טנרטניאב היינקה תויורשפא תא ראתמ םיאבה םיטפשמהמ הזיא <-
 :רתויב הבוטה הרוצב

 סיטרכ יטרפ תא ובנגיש ששוח ינאו ,תוחוטב קיפסמ אל ןה .1
 .ילש יארשאה

 היינקה תייווחל ףילחת אל ןיידע ןהו ,היינק ורע דוע טושפ והז 2
 אל .1 .חתפתהל ךירצ דוע םוחתה לבא ,רתוי לוזו חונ הז םימעפל 3 ?טנרטניא ךרד ךלש קנבה ןוכשח תא להנמ התא םאה 5- .הליגר תונחב

 יאש עצבמו ,רבוחמ ינא .2 לוכי אל טושפ ינא ןכלו ,םילוז םיריחמב ,לכה םש אוצמל רשפא 4
 ב

 .דבלב תותליאש ע ,
 .(תונובשח ןיב ףסכ תרבעה ,לשמל) תולועפ עצבמ םגו רבוחמ ינא 3
 יאב תויאקנבה תולועפה לכ תא עצבמ ינא 4

 ?ל"וחמ טנרטניא 2 -/ תויונחל האוושהב תוילארשי טנרטניא תויונח לע ךתעד המ <-

 .וזח הלאשה לע תונעל יל השק .1

 םיחדינ םירתאב תואצמנ תולודגה תואיצמה .תוושהל המ ןיא .2
 .םלועה יבחרב

 לבא ,דאמ תוחתופמ תוילארשיה תויונחה םימוחתהמ קלחב 3
 ,רופישל םוקמ הברה דוע שי םירחא םימוחתב

 רתאב לבא ,הצור התאש ריחטב ,הצור התאש רצומה תא תאצמ <-
 ?השעת הפ .וירוחאמ דמוע ימ עדוי ךניאש דחויטב חדינ טנרטניא
 .רתאה יליעפמל \פנ תפטעמ חלשא .1
 .אל וא ןווקמב םלשל םא ססהא 2
 .ןימא םרוגל ךייש רתאה םא ררבל הסנאו חטבואמ רתאה םא קודבא .3
 .ךכ-רחא סיטרכה תא לטבג ,םומיסקמ ,םלשא לבא תצק שושחא 4

 ןיזגמ

 81 | 2002 רבמבונ
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 הכימתהו הרזעה זכרמ
 ו

 ללכ ךותמ ,תונווקמ תוינקב ךלש האצוהה זוחא תא ךירעהל הסנ . -
 90 09 וסט ₪00 לש רתאב הקידב תא עצבל = תופסונ תואיצי הקידבל ףיסוהל ןתינ ַט ?רצומ תונקל הפיאמ רחוב התא ךיא < - 17 הנומת *

 ?תעגה הטכל .ךלש תוישדוחה תואצוהה .שפחמו ,יירוגמ םוקמל בורקה ןוינקל ךלוה ינא .1
 לבקנ הקידבה סויסב .(20 הנומת) שש

 ו ה ירתא וליאבו , 0 0 - ;

 ו -
-- 

 רתאב (טצש שטה 200 1 וו וז תבותכב)

. -. 
 ויד

 - 1 וה תבותכב) ךוטחש א[ושס | טרפמש 1 הנומת) תואצות םע ךמסמ וב
ּ 

 /[הטטאססה]] גחון א.

| 1 

 'ציה תא

2 
 ו

 הקידבה תא וא ,(תסטגטטגו וג טטחק.ג%ק = תוחותפ ןה םאה ,וקדבנש תואיציז

 םיאבש ולא תא רחוב ,םיירשפא םירצומ לע טנרטניאב ררבמ ינא 3

 .בוט יכה לידה תא אצמא ובש רתאה תא שפחמו ,ןובשחב

 הסנמ ,םיאתמ זרכמ אצומ ינאש דע םיזרכמ ירתא שרוח ינא .4

 רבוע ינא חילצמ אל הז םאו ,רשפאה לככ ךומנ ריחמ איצוהל

 .אבה זרכמל

 החחה.

2 

 ה 6

 ?דחפמ התא הממ

 הדימ ךותמו דאמ טעמ הז תא השוע התאש הארנכ ,טנרטניאב הנוק התא םא

 תוושהל השקו',םינוכיס שיו תויעב שי ,ןוכנ .ןיינע רסוח וא תוריהז לש תמזגומ

 תויונח קיפסמ רבכ שי לבא .ראופמ ןוינקב הוואר ןולחל זוזאוז. ףד ןיב

 רחבמל םג םיתיעלו םיריחמל ,תוחונל תורחת ןיאו ,תוחטבואמו תוחונ תשר

 םייגולוכיספ םימוסחמ םנשיש וא ,תויורשפאל עדומ ךניאש הארנכ .ןהלש

 םושמ הז ילוא .טנרטניאה תויונחב םולגה לאיצנטופה לוצינל ךכרדב םידמועש

 היבופונכטמ לבוס וא ,דיאונרפ תצק התא ילוא .קסעב שדח תצק התאש

 ירתא תיסינ ילוא .יארשאה סיטרכ תא ףולשל שרדנ התאשכ תררועתמש הלק

 תובהלתההו ,היינקה ךילהתמ םיריחמהמ ,רחבמהמ תבזכאתהו רבעב תוינק

 ךל םיעיצמ המ קודבל תחרט אל םלועמ טושפ ילואו .דאמ הננטצה ךלש

 םא .היינש תונמדזה הזל שידקהל ךל םיצילממ ונחנא .הלאה םירתאה לכב

 ששוח התא םא .לכה-ךסב הנהמ ךילהת הזש אצמת ,בחר-ספב רבוחמ התא

 ידכ תוינקה ירתאב שמתשהל הסנת תוחפלש םיעיצמ ונחנא ,ןווקמב םלשל

 .25%-מ רתוי .4

 הנוכנה ךרדב התא

 התא הארנה לככו ,עצוממהמ רתוי ההובג תצק תינכרצ תועדומב ןחינ התא

 ןכרצל ךתוא ךפוה הזה בולישה .עצוממהמ םכחותמ רתוי תצק שלוג םג

 ,טנרטניאב תונקל ששוח אל התא .םירחאמ רתוי יעוצקמו ידוסי ןווקמ

 ,ןכ םאו) םיחטבואמ אל םירתאב הנוק אל .תוזיזפב תאז השוע ךניא לבא

 אל התא - בושח יכהו ,קודבלו תוושהל חרוט ,(דיימו ףכת הז םע קיספת זא

 ,טנרטניאב ותוא לבקל רשפאש רצומ לש הליגר היינק לע רתוימ ןמז זבזבמ

 תייה םא דחוימבו ,טנרטניא רתאב והשמ תינקש עגרמ .ףסכו ןמז תוחפב

 ,ינש דצמ .םש קר הנקת התא ,םימעפל .םש הנקתו בושת התא ,הצורמ

 םא וא ,ךתוא בזכאי אוה םא רחא וא הזכ רתאל ךתונמאנ תא ףילחת התא

 דדומתהל עדוי תוחפל וא ,היגולונכט בהוא התא .רתוי בוט רתא אצמת

 ךל ןיאש קר אל ,רבד לש ופוסב ,ןכל .הנממ דחפמ ךניא יאדוובו ,הפי התיא

 השלוחה .הזמ הנהנ יד םג התא אלא ,ןווקמב היינק יבגל תורתוימ תובכע

 התאש םסירבד הנוק התאש קודב .ךורצל תזרפומ הייטנ איה ,ןכל ,ךלש

 18 הנומת *

 47 דומעמ ךשמה 4%

 םג תועיצמ ,יתקדב סרט סתוא םימוד םירצומ

 .5ץ חוהתוטס-ו "טס

 ןיקתהל איה רתוי הלוזה הביטנרטלאה
 ,תשרב םיבשחמהמ דחא לכ לע ץיווטווו|| תנכות

 םיבאשמ ףותיש רשפאל ידכ ,הז הרקמב סג
 -תמה תואיציהו תובותכה תא רידגהל ךירצ

 ,טפוסורקימ לש רצומל דוגינב לבא ,תומיא
 ,8ץותגהוט6 קטזאסחא| [ןזטוג|| ומכ םירצומב

 --9% הרוצב השענ הז ,םירחאו ,? טה | הדו

 .תיטמוטוא טעמכ ,תיסחי

 תשרל תוחיטב תקידב
 תקידבל םילכ רפסמ העיצמ \אומשסוופ אל

 םינוכיסה יבגל םירבסהו ,תורוגס וא
 רצומ איה וזה הנכותה .םיירשפאה
 הב שמתשהל יאדכ לבא ,םיבר ינמ דחא
 ,דאמ החונו הטושפ איהש םושמ
 -טניא ירתא .םינווקמ הקידב יתוריש
 הקידב תוריש םיעיצמ םינוש טנר
 -ויסינ םימדמש ,תשרה לש קוחרמ
 ךלהמב .םירקאה ידי-לע הצירפ תונ

 תוצרפו החטבא יטביה םיקדבנ הקידבה
 תשרה בצמ לע חוויד לבקתמ המויסבו ,תונוש
 הקידב .הלש החטבאל םיירשפא םירופיש לעו
 תנקתה ירחא דיימ עצבל דאמ \למומ וזכ
 ןתינ .שדוחב םעפ תוחפל הילע רוזחלו ,תשרה
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 9טטטווצ) קטנמיס לש רתאב ,רתויב תידוסיה

 .(1 .הסז\סוה טסה

 ₪050|וחס 5060ו1ץ החסוץ26ז) 853 תנכותב שומיש

 תחטבא תקידבל הנכותה תא

 -יאמ םניח דירוהל ןתינ טפוסורקימ לש תשרה
 יאו ווטזטפס1.טסו/פטטטוהוץ/ תבותכב טנרטנ
 \ירהל יאדכ גווווטוטפ/פטטטתוע .ןספסטזטספ.גפכ
 \וגמסו< (ירמש קוח בשחמ לע הנכותה תא
 קרו תרשה תקידבב ליחתהל יוצרו 00
 תקרוס הנכותה ,םיבשחמה ראשל רובעל וא

 טרופמ ח"'וד הגיצמו ,תוצרפ יוליגל תשרה תא
 -מהו ,החטבא ייוקיל ,םיניקת םיאצממ ללוכה
 .(22 הנומת) ןוקיתל תוצל

 20 הנומת *

 ו
 סו וז

 דוס קסוו חוגזהטסז וחאופו ו( 13( 0 304 1555 פח 5

 21 הנומת * סנכיהל יאדכ הלחתה רותב .תשרה תוניקת םירצומ הנוק התאשכ ףחסיהל אל דחוימב בל םישו ,םהל קוקו תמאב .תוושהלו רוקחל

 : -תהו הרזעה זכרמ / הכימתו הרזע / לחתהל .זרכמב

 /י - וב שש לייל" לרחל תלעפהו תשר תרוצת ןוחבא רוחבלו הכימ האו

 הלחתהב קר התא
 לארמשם * ב ירש 4] וש 4) ושי 4 םדלאו 4] ,סמסנ0 6] ביעמס ₪] פדושזששש 8) אש 6] 0ישאש כ םואב כ ןתינ .(17 הנומת) תויטמוטוא תשר תוקידב

 (19 הנומת) תשרה ןוחבא ילכב םג שמתשהל ירטגל עורק התא | לכבו .תועיבקב הנוק התא וליפא ילואו ,םעפמ רתוי טנרטניאב רבכ תינק

 .טנרטניאל וחמ ןיידע השוע התא ךלש תוינקה לש עירכמה בורה תא ,תאז

 ולאכ ילוא ,דאמ םייפיצפס םיגוסמ תוינק טנרטניאב תושעל גהונ התא

 ךניאש ינפמ הוב קפתסמ התא .ךלש קוסיעה םוחתל וא ביבחתל תורושקש

 .תוליגר תויונחב תונקל בהוא התאש ינפמ ילוא וא ,ןווקמב תונקל הנהנ

 תונ וא לק הז ובש הרקמב קרו ךא טנרטניאב רצומ הנקת התא ,ןפוא לכב

 ךרדב הצור התאש רצומה תא אוצמל רשפא יאש םושמ וא ,יתועמשמ ןפואב

 אלו ,םירו תוינק ירתא רקיעב ריכמ התאש דאמ תויהל לוכיש ךכ .תרחא

 תוריהמב תוחתפתמ ןה יכ ,לבח .תוילארשיה טנרטניאה תויונח תא ךכ-לכ

 ךלש הריחבה .םייתנש וא הנש ינפל ונרכהש המל ללכב תומוד אל רבכו

 התא .היגולונכט תבהאל וא ,הנובנ תונכרצל הרושק הניא טנרטניאב תונקל

 םירצומ ךל עיצהל לוכיש תוינק ץורע דוע והזש םושמ טנרטניאב הנוק

 .הצור התאש
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 ,תוחונל וא הנובנ תונכרצל רושק ךכ-לכ אל ,תשרב תונקל םע ןיינעה ךלצא

 ילואו ,יללכ ןפואב יביססבוא סופיט התא ילוא .תויביססבואל הארנכ אלא

 תוינק יבגל יביססבוא התא :חוטב דחא רבד לבא ,יטרפ ןפואב יביססבוא ןכרצ

 טושפ ,ףיכ יד םג הזשו ,טנרטניאב םירבד תונקל רשפאש תיליגש עגרמ .תשרב

 .תשרב קרו ךא זא רשפא םאו ,רשפא קרש המ ,הנוק התא .קיספהל ךל השק

 ששמלו ,םיילענו םידגב דודמל ידכ בשחמב רועיהל לכותש םויל קר לחיימ התא

 לוכי אל התאשכ .(זא דע ןווקמב םתוא תונקל ךל עירפי הש אל) תוקרי

 תא דדועתו ,תוושהלו קודבל ךישמת התא זא ,(ףסכה רמגנ יכ ,דיגנ) תונקל

 ,ךכ-רחא ךל וריזחיש) םמוקמב תונקל םהל עיצת וא ,ךמוקמב תונקל ךירבח

 רתא לכו האיצמ לכו עצבמ לכ לע םהל חוודל חרטת טושפ וא .(ארונ אל

 הבוט הקסיע אצמת םא .רוכמ ילוא ,ןיינעב קומע התא .םקש שדח תוינק

 ?ןוכנ ,ונל רפסת

 ןיזגמ ח%

 ,תכרעמה תא קורס תורשפאב םירחוב סש
 לבא ,ישומישו ןיינעמ היהי לבקתיש עדימה
 דאמ םיטושפ םילכב רבודמ רבד לש ופוסב

 ןכל ,החטבאה תוצרפ בור תא ופשחי אלש
 .דיימ גיצנש םיפסונ םילכב שמתשנ

 ןיאש אדוול ידכ .תוחותפ תואיצי רותיאל םילכ
 ןכסל םילולעש םיחותפ םי-ץסזו ונלש תשרב

 קוו כטוטטווו6 הנכותה תא ןיקתנו דירונ ,התוא
 לש ישארה ןולחה .(ווצוא:שס1אח.טסוונ תבותכב)
 .(19 הנומת) וקדבייש תואיציה תא גיצמ הנכותה

 ןיזגמ
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 :הלגמ \185-ש םיירקיעה םייוקילה

 רשאכ ההזמ הנכותה .םירסח םינוכדע .1

 ןוכנ .ונקתוה אל םימייוסמ החטבא ינוכדע

 סניאש םינוכדע לע םג העירתמ איה ,וישכעל

 תואסריגל תמאתומ איהש םושמ ,םימייק

 לכ אל .הלעפהה תוכרעמ לש תוילגנאה

 .תוירבעה תואסריגל םימייאתמ םינוכדעה

 הנכותה .א0וו₪ו(800 תואשרה יוביר 2

 רתויל וזכ האשרה הנתינ רשאכ עירתת

 .(הרקי אל הזש דאמ יוצר) דחא שמתשממ

 היעב .תחטבואמ הניא םיצבקה תכרעמ 3

 .זאיפ םע תמייק אל טעמכש

 :תשרה תוחוקל תחטבאב םייוקיל 4

 וא ,ידמ תוטושפ וא ,תוקיר תואמסיס

 תואמסיסה אשונ .תולעפומ אל וא ,תומוסח

 הב לפטל שיש הבושח החטבא תצרפ אוה

 איה ,חוציפל הלק אמסיס .תידוסי הרוצב

 .תשרב םיבשחמה לכל תירוחא תלד

 תואשרה םע תלעפומ 6064 תייצפוא 5

 .דאמ הלודג החטבא תצרפ .תואלמ

 גוסמ שמתשמ לש הסינכל המיסח ןיא 6

 .המוצע הצרפ .\ סע מוס

 בשחמל הסינכ לע אמסיסב הנגהה הרסוה 7

 .\טו0-1.0008 תועצמאב

 וזרכוה ידמ םיבר וא םירתוימ םיבאשמ 8

 לוהינ ילכל תשגל ןתינ .םיפתושמכ בשחמב

 הקוזחתו םיעוציב/הרקבה חול ךרד) בשחמ

 /תופתושמ תויקית ףיעסב ,םש .(לוהינ ילכ/

 םיפותישה לכב תופצל ןתינ ,םיפתושמ םימוקימ

 .רתוימה תא קוחמלו ,בשחמב ורדגוהש

 םישרדנ םניאש םיפתושמ םיתוריש 9

 .בשחמב םילעפומ

 .תוילמיטפוא אל ןפדפד תורדגה .0

 תוליעפל רקיעב .םינגומ אל 016% ימושיי 1

 א גטס

 לוכיש ידמל ףיקמ ח"ודב רבודמ ,רוציקב

 תא םג .תשרב תוצרפה בור תא םותסל עייסל

 .שדוחב םעפ תוחפל ליעפהל יאדכ הזה ילכה

. 
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 ירקיעה ןורסיחה .8ּוָטִַוא תנכות

 הצר איהש אוה א[85ג לש

 ימל .דבלב אש/2000 תוביבסב

 לע ססובמ הלש תרשהש תשר ,לשמל ,ליעפמש

 םיבשחמ םג הב שי לבא ,וללה תוכרעמהמ תחא

 הנכותה תא דירוהל יאדכ ,\\'וווטסואצ 9א/א1₪ םע

 תסריג .וצואוצ.טועא.טטח תבותכהמ) שוא

 לש ףסונ ןורתי .(םניח הנימז (יטווצטוווטו-ה

 החטבא ייוקיל הלגמ איהש אוה וזה הנכותה

 איה .טפוסורקימ לש םניאש םירצומב םג

 רשאמ םירבד תוחפ תקדוב םנמא

 תשפחמ הניא איה - לשמל ,א[854\

 .תויתייעב תואמסיס וא תויוגש תורדגה

 תואצות ןתיי תונכותה יתש ןיב בוליש

 .תוילמיטפוא

 תכרעמב יתודידיה החיתפה ךסמ

 ןתונ (23 הנומת) ₪וטזוא לש הרועה

 ירחא .הנכותה לש היפוא לע בוט גשומ

 ,תונולחהו םיטירפתה ןיב רצק טווינ

 .ידמל לקו טושפ לועפתהש ררבתמ

 "נא ירתאל רבחתהל תרשפאמ 81קזוא

 תוצרפ לע עדימב התוא םיניזמש טנרט

 הנכותה .(24 הנומת) החטבא ייוקילו

 םירתאל תרבחתמ ,עקרב תלעופ

 םייוקיל לע תחוודמ ,םיבוצק םינמוב

 תקפסמו ,םילגתמ םהש עגרב תוצרפו

 הנומת) ישארה ןולחהמ .תופטוש תוצע

 םינוקיתה לכ תא עצבל ןתינ (5

 םא ,לשמל .הצילממ הנכותה םהילע

 ןתינ ,הלעפהה תכרעמב הצרפ התלגתנ

 ןוקיתה לש תידיימ הנקתה ןיב רוחבל

 רתאל רבעמ וא ,טפוסורקימ העיצמש

 - ןוקיתה לש תיאמצע הדרוהל טפוסורקימ

 תכרעמב םישמתשמ ונחנאש הרקמב ,לשמל

 .תירבע הלעפה

 האבה הבתכה דע

 ,תשרה ךותב םישיגר םיבאשמ לע הנגהה

 -גנש ירחא ללכ-ךרדב ,"םדב"' דמלנש רבד איה

 אל םישמתשממ םיכיפה יתלב םיקזנ םימר

 םישמתשממ םג - תועטב וליפא וא ,םיסונמ

 ו

>5 ₪ ₪ 

 ה א 011 00 160
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 ונלש תשרל רשפאל דציכ םעפה ונדמל .םיסונמ

 תא םגו ,םיימינפה םיבאשמה תא םג ףתשל

 ,החטבאה תמרב עוגפל ילב ,טנרטניאל רוביחה

 ןיטולחל חוטב שומישל דעו ןאכמש ןבומ לבא

 .ךרדה הקוחר דוע

 אלש תשר ןיאו חצפל רשפא יאש תפסכ ןיא

 ןגומש ימש רמוא ללכה לבא .התוא ץורפל ןתינ

 הבתכב ונקפיסש םירבסהה .תוחפ ףקתומ רתוי

 תשר תמקהל םיקיפסמ ,םעפהו ,23 ןויליגב

 ירחא בוקעיש ימ .יסחי ןפואב החוטבו הניקת

 ּש +6:

 א
 ב

 - הר א = וב 25 הנומת *

 ומצע תא אצמי ,תוארוהה תא עצביו םירבסהה

 -מתהל ול רשפאיש עדי לש שדח סיסב םע

 דדומתהלו ,ולש תשרה תחטבאב הגרדהב עצק

 רשקב המו .םישדח סימויאו תויעב םע ומצעב

 -יאשמ ונחנא הז תא :ונמקהש תשרה יעוציבל

 4% .האבה הבתכל םיר

 טנרטניא תויגולונכטל החמומ אוה (..56) סייו יבא

 ול גיצהלו ביגהל ןתינ .םוחתב הצרמו ץעוי ,תרושקתו

 .84/6150/|ח18ו.ח81.| :תבותכב תולאש

 ןיזגמה%

 חותיפל תוביבסו םילכ רבכ תועיצמ ןניא פטח םגו טפוסורקימ םג
 .םיתוריש לש הלעפהו חותיפל תויתשתו םירצומ אלא ,םיינוגרא םימושיי
 הנורחאל ןהיתש ומסרפ ,םלשומ טעמכ םואיתבו ידמל המוד ןפואב
 יתבכש-ברה לדומה תא םיגיצמש םיינכט םיכמסמ ןהלש םירתאב
 םיתוריש חותיפל יתבכש-בר לדומכ ,םימושיי חותיפל

 54 דומעב ךשמה 4

 קשמימ ושמשי םה .חוקל וא דבוע אוהש ןיב
 םיעדוי תיקסעה הקיגולה יעונמש תולועפל

 -תיבש המ ןיב קשמימ ושמשיש םשכ ,עצבל
 .שקבמ חוקלהש המ ןיבל ,עיצהל עדוי קסעה

 הנורחאה הנשה לש םישודיחהו םייונישה
 ,טפוסורקימו 5טח לש תורחתמה תומרופטלפב

 ,תיגולונכטה תוחתפתהה תא קר אל םיפקשמ
 .תיקווישה הלשבהה תא םג הבר הדימב אלא
 -ונה דחוימבו ,יתבכש-ברה לדומב שומישה םצע
 אל םירושק ,תיקסעה הקיגולה תבכש לש תוחכ

 ישנאל קר אל היגולונכטה תא קוושל ךרוצל טעמ
 אמגוד .תוטלחהה ילבקמל םג אלא היגולונכטה

 לש תירופאטמה הגשמהב תוארל ןתינ ךכל הבוט

 הקשמב ורוקמש ,"!8%א" םשל ךשמה הלוכש ,פטח
 .היזנודניאל ךומסה הוואי יאהמ עיגמש הפקה

 ,("הווא'ג ילרפ") 18צ8869₪-ה ולא ויה הליחת

 ' םשה .(=חוטמנחחפש 1ג\8680) ₪186 ךכ-רחאו

 תצפה לש היגולונכטל סחייתמ "!גצ 863%"
 יבשחמל 1גצ8 יססובמ (8%)86) הנכות יביכר
 תייגולונכט .תרזובמ הנכות תביבסב חוקלה

 הקיגול םשייל ידכ ,לדומה תא הביחרמ 8

 ,הפק תנוכמב ומכ .תרשה דצב תיקסע

 ,לכימ .ןיעמ ךותב םינותנ וללה םילופה

 קפסמ ,הצירה תביבסכ שמשמש ,"סהז91הטז"

 קלח חתפמהמ ךסוחו םישורדה םיתורישה תא

 ןיזגמ ח%

 -ועח םייונישה .דוקה תביתכמ
 השדחה ₪18 2.0 תסריגב םיירק

 תקולחל םירושק | ,תיסחי

 ,הביבסל חתפמה ןיב הדובעה

 ןיב םירשקה לוהינו הרדגהב

 םמצע ןיבל וללה םיטקייבואה

 .םתביבסו

 לבא ,תמלשומ הניא הלבקהה

 -ולב לפטמש ירקיעה םזינאכמה

 טפוסורקימ לצא תיקסעה הקיג

 בורקב עיפויש ,00%1+-ה אוה
 ₪18 2.| ומכ .(!.5) תרפושמו תבחרומ הסריגב
 -מאב היצרגטניאב ךומתי 60+ 1.5 םג ,שדחה
 םימושיי חותיפ רשפאתש ,אאו1. תומכס תועצ

 .1266-ב םגו .אאו-ב םג וכמתיש

 -קסופה יתש ירחא ול רורב הזה אשונהש ימ
 קמעתהל הצורש וא ,תוחפ דוע תונורחאה תוא
 המ .האבה הבתכב דוע אורקל לכוי ,רתוי וב
 - תובישחה תא אוה ,םייתניב ןיבהל בושחש
 יתשש - יקווישה דמימבו יגולונכטה דמימב
 .תיקסעה הקיגולה תבכשל תוסחיימ תורבחה

 תוענמנ יתלב תולאש
 רתוי תשבוגמ תיארנ ]גג תביבס ,םייתניב

 רתוי שי טפוסורקימל .תיקסעה הקיגולה תמרב

 ןיבל הניב רושיקבו ,הגוצתה תבכשב עיצהל

 וזה המרב .לשמל ,תיקסעה הקיגולה תבכש

 תרכינ תומדקתה 45%%6ו תייגולונכט הגיצמ

 לע םייוסמ ןורתיו ,\52 תייגולונכטל האוושהב

 .157 היורקה ,פווו תיבמ הליבקמה

 ותוא ךרעב תושוע וללה תויגולונכטה לכ

 קשמימ חותיפל סיסב תווהמ ןה :רנדה

 תעצבמש תולועפה ןיבל וניב רושיקו ,שמתשמה

 .םינותנה ידסמ לע תיקסעה הקיגולה תבכש

 קשמימה וב ןפואל םירושק ןהיניב םילדבהה

 םילדבההמו ,הגצה םשל דבועמ עדימהו ,הנבנ

 -יבל םירושקה םירטמרפ םג םירזגנ הלאה

 האבה הבתכב .דועו ,חותיפה ךשמ ,םיעוצ

 תא גיצנו ,תויגולונכטה ןיב םילדבהב עגינ

 םג טחייתנ .חותיפה ילכבו םינקתב םישודיחה
 אל םהב ,םימילשמה תויגולונכטלו םינקתל

 ,םינותנה יסיסבל תוירושיקה - םעפה ונעגנ
 בושחמ תוביבסלו םירחא םימושייל השיגה
 תא ןיבהל רתוי ןיינעמ ,םייתניב .דועו תורחא
 תוטלחהה תלבק יכילהת תא ןייפאמש רגתאה

 .הזה םוחתב

 - אמגודכ 18? תאו 45"אשו תא ונגצה סא
 םהמ דחא לכש םייגולונכט םיביכרמ םה ולא

 הנומתה ךותמ ,ןטק םא םג ,יתוהמ קלח הווהמ
 שו תיבמ חותיפה תומרופטלפ לש תללוכה

 יכ תוחיטבמ תורבחה יתש סנמא .טפוסורקימו
 וכרתהל םימשיימה ולכוי ןמזה רובעיש לככ

 ילכ .תיקסעה הקיגולה יעונמ חותיפ - רקיעב
 -לפה יביכרמ ןיב היצרגטניאה ,ורפתשי חותיפה
 תדובעו ,רתוי הקודהו הפוקש היהת המרופט
 דחא ףא ,םייתניב לבא .הטושפ השעת חתפמה
 תומרופטלפה יתש לע םיססב תמש תונורתפהמ
 .תמלשומ האצותל עיגהל חילצמ אל

 םינשב .סיסב ןיא תוחטבהלש רמוא הז ןיא
 היצולובא תוארל םידיתע ונחנא תובורקה
 חותיפמ רבעמב ומכ .תומרופטלפה יתש לש

 הז ,\אווסוא< תביבסל חותיפל 05 תביבסל
 -יבסו םילכ דומלל םיחתפמהמ הארנכ שורדי

 ו
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 םיעיצמ תונורתפה לכש תורמל) םישדח תוב

 םעפמ רתוי הארנכ ,(תיסחי קלח הריגה לולסמ

 ופוסב ,םהל רשפאת וזה העקשהה לבא .תחא

 תולקב דאמ םיבכרומ םימושיי חתפל ,רבד לש

 םהל וקינעי תושדחה תוביבסהש םושמ ,תיסחי

 .רבעב םימייק ויה אלש םיתוריש

 םינקתב אוה דיתעה
 איה תמאב הבושחה הלאשה ךוראה חווטב

 הזיאו ,רתוי הבוט תומרופטלפהמ וזיא קר אל

 םג אלא ,רתוי םלש תונורתפהמ

 תיזכרמ הדוקנ .וחתפתי םה ןאל

 | | בישהל תוסנל ידכ ןיבהל ךירצש

 | = הנושה ןפואה איה ,וזה הלאשה לע

 יתש רובע םינקתה םיחתפתמ ובש

 .תומרופטלפה

 וחתפתי ןאל ,לשמל ,תעדל השק

 הצוענ ךכל הביסה .!גוג ינקת

 -ימב .הניקתה לע יארחאה סרוגב

 גטרטסאה אוה יארחאה ,טפוסורק

 ליב והז וישכעל ןוכנ) יגולונכטה

 תביבס לע .(ומצעבו ודובכב סטייג

 םינקתבו הפשב םייונישהו ג

 הצובק תיארחא ,התוא םיפיקמש

 1 לש תייר) 167 ₪6 םשב הניקת יפוג לש

 ףוגכ .((<סוחהווטה1וע סטספפ - [3אטסונו\עט 006

 תחת תויהל לוכי וניא 16? ,ילסרבינוא הניקת

 תוחתפמ לכ וב תורבח .דבלב פווו לש העפשה

 םילימב וא ,1268-ב תוכמותש תולודגה הנכותה

 ,טפוסורקימל טרפ ןלוכ :תורחא

 ירוחאמ תדמועש הרואכל הילידיאה תורמל

 ןיב יתימאה ברקה הדש והו ,הניקתה יפוג

 ,פוח ,18א1 ןיב תויוחגנתהה .הנכותה תורבח

 850 :אמגוד .עגרל תוקיספמ ןניא תורחאו 8

 ₪18 200-ב ךומתל ,תיסחי םדקומ בלשמ הלחה

 רתוי הברה .\\טט[.טטוש ,הלש םימושייה תרשב

 חרכהב רמוא הז ןיא .לשמל 18א1-מ םדקומ

 לש \\שספקווטוש רצומה לע ףידע \/טט[.סשוט-ש

 יבגל רמוא הז המ םכמצעל וראת לבא .[8א[

 הניקתה ףוגב תורבחה יגיצנ לש םיסרטניאה

 .12₪₪-ב ובולישו ₪18 לע יארחאה

. 

 1002 רבמבונ

 תוחתפתהה ינוויכ תא תופצל ןכ םא השק

 -צהה תא לבקל טלחהב ןתינ לבא ,םיקייודמה

 סויה דע" .יללכה ןוויכה יבגל 5טו לש תורה

 "ילנויצקנופ רתוי היה 1288 ינקת לש ןוויכה

 לש חותיפה זכרמב 610 ,בודיוד ןרע רמוא

 ןוויכה 1286 לש םיאבה םינקתב" .ץראב פח

 םיתרשה לש הבוט רתוי היצדילוסנוקל אוה

 ידי-לע םימושייה לוהינ רופישו םיינוגראה

 רופיש תוארל היהי ןתינ .םימושייה יתרש

 שומיש ידי-לע אלו) \צטט גטזטוטטא םע הדובעב

 .פטח ל"כנמ ילינקמ טוקס ,טפוסורקימ ל"כנמ סטייג ליב

 הּומ ץוח .128₪ |.4-ב רבכ (םיינוציח .ג21-ב

 ."12א18-ב תזכרתמש הדובע הברה הנשי

 -ונכטהו סינקתה תצובק איה 1256 :תרוכזת)

 ,םיינוגראה םימושייה חותיפל תסחייתמה תויגול

 אז זגושוצסוא-ל רתוי וא תוחפ הליבקמו

 -וולרה הבחרהה איה 1218 .טפוסורקימ לצא

 הליבקמו = ,תודיינה | תומרופטלפל | תיטנ

 .(טפוסורקימ לש .!אד (סחוקאטו [גותטו/סז%-ל

 ,וז הפוקתב טפוסורקימ לש םיצמאמה םג

 תוחפו תיגולונכטה תיתשתה דצל רתוי םיעגונ

 דחא .הנכותה תייגולונכט לש תוילנויצקנופל

 \\וחשסואפ .א₪1 .אוה םינורחאה םישודיחה

 טפוסורקימ תיבמ שדחה םימושייה תרש ,5טז%טז

 .[\טוטצש 680010316 תסריגב הנורחאל אציש

 1ד-ה תויתשתב טפוסורקימו 8טמ לש העקשהה

 .תירקמ הניא ,ןהילא שגדה תרבעהו תוינוגראה

 לש דבוכה זכרמ רבע הנורחאה הנשה ךלהמב

 ןיב תורחתל - יקווישהו - יגולונכטה תומיעה

 אמגודה .תותיפה תוביבס ןיב אלו ,תונורתפה

 פטחסאמ לע 5טמ לש הזרכהה איה רתויב הבוטה

 םצעב ,(פטוו 0ק6ה !\6ז םמצוזסחוהשהו לש תייר)

 לבא ,םישדח םניא םבורש תונורתפ תליבח

 .ןוכנו ילאוטקא אוה ללוכ ןורתפכ בוצימה

 ,הלש ןורתפה יכ ,םינעוט טפוסורקימ ידיסח

 ביצי סיסב לעב אוה ,םלשומ וניא םא םג

 .הריהמ תוחתפתהל רתוי םיבוט םייוכיסו רתוי

 חתותיפ תביבס לש ןויערהש םושמ ,לכ םדוק

 הבחר םושיי תיתשתמ קלח איהש

 טפוסורקימ - הרובע שדח וניא

 ירצומ תחפשמב ותוא המיגדה רבכ

 אוה .אשז תביבסל רבעמהו ,תאא

 םגו .ףסונ ינויצולובא בלש קר

 ןיב .תימינפה תורחתהש סושמ

 ,1גצּג תביבסל תוחתפמה תורבחה

 .בכעמ םרוג הווהמ

 ינועיטב םישמתשמ 14% ידיסח

 םה ,טפוסורקימ תוחוקל - הארמ

 המב" קפתסהל ולגרתה ,םירמוא

 תביבסל תונורתפה יקפס ."שיש

 ,הז םע הז תורחתב םיאצמנ גוג

 ,רתוי סינווגמ תונורתפ קפסל םייופצ םה ןכלו

 ,חוקלל קפסלו ,קפודה לע עבצא םע ראשיהל

 םיכרצל רתוי הבוט הבושת ,רבד לש ופוסב

 ןוזח םע ,טפוסורקימש םינעוט םג םה .ולש

 תא קוחמלו הנמז תא םידקהל הסנמ ,.אםד

 הנורחאה רשאכ ,פטוו ןיבל הניב רצונש רעפה

 1286 יטרפמ תא גיצהל המידקה

 ימ - םיפסונ םימוחתל ךישממ הזה חוכיוה

 ימ ,תשרה יתוריש לש ןויערה תא גיצהל םידקה

 רשפאל רתוי בוט ךורע ימו ,םדוק ותוא םשיי

 וזיא לש םינקתה .הלאכ םימושיי לש חותיפ

 ,רתוי םישימג ,רתוי םיחותפ תומרופטלפהמ

 ריזחמש המ .האלה ןכו .יונישל םישק וא םילק

 רתוי תוילאוטקאה תולאשב קוסיעל ןוידה תא

 םימושיי וליא ,תונורתפהמ דחא לכ ללוכ המ -

 םיעוציבה םהמ ,רבכ םימייק םהמ דחא לכ לש

 -ונב לבא .הזב אצויכו ,םהמ דחא לכ ןיגפמש

 א .האבה הבתכב רבכ קוסענ וללה םיאש

 ןיזגמהחא

 תרושל הרזח
 הדוקפה
 םיליגר ,פ05-ל םיעגעגתמ םתא םא
 ךסמ תוארל םיבהוא םתס וא ,טחוא-ל
 .ןוכנה םוקטל םתעגה זא - רוחש
 ידכ הדוקפה תרושב רקבנ םעפה
 תא רזחשל ,םיינוז םיצבק קוחמל
 ויהי ,דק-ב שמתשהלו ,םושירה ץבוק
 ירוציק ,םיילאוטריו םיחרפ םג ונל
 תונטק המכ דועו ,םישקמ

 .ןנוג לייא

 םיינמזה םיצכקה
 יצבק תקיחמש יל וריבסהו ,בשחמב תונוש תויעב יל שי
 :םצעב רמוא הז המו תאז תושעל דציכ .רוזעל הלוכי זץ

 הדובע יצבק םירצונ \אווושטוצ<א תביבסב הדובעה ךלהמב
 .קחמיהל םירומא םימושייה תריגסו בשחמה יוביכ םעש ,םיינמז
 ("ג\אַוחְאסו\ איה םיצבקה תומשו םוקימה לש לדחמה תרירב
 -ושיי ,חילצמ וניא בשחמה יוביכ םיתיעלש ןוויכמ .1שוק\* וחוק
 םיצבק םירבטצמש הרוק ,הוב אצויכו םירגסנו םיעקתנ םימ
 םימרוג ,קסיד חפנ םיזבזבמ םה .בשחמב םירתוימו םיבר סיינמז
 ,היעבה וז םאה קודבל ידכ .בשחמה תא סיטאמו תונוש תולקתל
 ,םיינמזה םיצבקה לכ תא קוחמלו הייקיתל סנכיהל יאדכ
 \בוקל ףיסוהל רשפא ,יטמוטוא ןפואב עצבתי הזש גואדל ידכ
 .6ו (:\\ ו סאדו ווק > ט] :האבה הרושה תא וווטטאטש-ה
 .תינדיה תורשפאב קפתסה ,הו \בוקב תלפיט אל םלועמ םא

 ₪ו1ז+-ה תא רזחשל
 בשחמב יל וליחתה הז ירחאו ,םושירה ץבוקב יוניש יתכרע

 ?םייונישה ינפל <בוקה רוזחשל ןורתפ שי םאה .תויעב ינימ לב
 .\1800088 98-ב שמתשמ ינא

 הדוקפה תרושב .005 ץוטוחקו בצמל םילחתאמ .ןורתפ שי
 אטגחזספ /זטאוסוש םידילקמ תעכ .םוווטז םישיקמו עזטחוק( םידילקמ
 ואת יפל תנייוממ םייוביג תמישר עיפות .בוש שוושז םידילקמו
 םילעופו (יונישל םדוקש הז ,םתסה ןמ) םיאתמה ךיראתב םירחוב

 ןיזגמ

 \אוווטסו\צ םא קר דובעי הו .לוחתא עצבל שי םויסב .תוארוהה יפל
 ושרדייש ןכתייו ,יונישה ינפל \בוקה לש הרימש עצבל החילצה
 םוריח הרקמל לבא ,תונכות וא םינקתה לש שדחמ תונקתה המכ
 .בוט ןורתפ והז

 הדוקפה תרושמ זק
 הנכות אלל 117-ב שמתשהל ןתינ דציכ ולאש םיארוק רפסמ

 שמתשהל ןתינש ןייצל בושח ,תישאר .הדוקפה תרושמ ,תדחוימ
 ווווק תמודיקה תפלחה תועצמאב ןפדפדה ןולחמ םג ₪17-ב
 .1\ןק://\א וארא תשס .טטו לשמל ,ווט תמודיקב

 ,הדוקפה תרושמ 1717ע-ב שמתשהל תאז לכב ול בושחש ימל
 .תחא לגר לע רבסה ןלהל

 זץ תרשל רבחתהל ידכ

 ווק הדוקפה תרושב םידילקמ

 :לשמל ,רתאה תבותכ תאו

 .!ןפכפ 5

 קודבל שי תורבחתהה ינפל

 שמתשמ םש םישרדנ םאה

 -שפאמש םיתרשב .אמסיסו

 לבוקמ תישפוח השיג .םיר

 שמתשמה םשב שמתשהל

 ,אמסיס אלל ,"גחטהע סטפ"

 ,לשמל) תימתס אמסיס סע וא

 םיישפוח [1? ירתא .("ט\גס!ג"

 םיגהונ םיירחסמ םיפוג לש

 תבותכ תא אמסיסכ שקבל

 .ךלש ינורטקלאה ראודה

 לש המישר תוארל ידכ

 שמתשהל רשפא םיצבקה

 רובעל ידכ .וז וא ג תודוקפב

 שמתשהל רשפא תויקית ןיב

 ,005-ל המודב ,64 הדוקפב

 שמתשנ ףבוק לבקל ידכ

 חולשל ידכו שא הדוקפב

 תא קודבל ידכ .קטו הדוקפב

 הדרוהב תומדקתהה בצק

 ,וגא\ הדוקפב שמתשהל ןתינ

 ּח 2002 ובמבונ



 || םיפיט |-

 :ש6 טז פו ] 6

 יב

 2002 רבמבונ | 8

 השש <סשו [גשז 6 תוגהע 3ס :םמה]!6 טז 1הז טאצ 1|ותוו ]וש השו\ו] 1 (216% סוג ונווופש 10

 לדוגה המ תרמוא איהו ,ץבוק תרבעה ינפל הדוקפה תא םישיקמ

 \בוקה ,תרשה לדוג ,ספה בחורב יולת אוה) קלח לכ לש עובקה

 קלח לכ םע * ןמיסה תא סיפדת איה הרבעהה ןמזב .(המודכו

 שמתשהל שי ,הציר בוק וא סוחד בוק םיריבעמשכ .רובעיש בוק

 םישיקמ קתנתהל ידכ .458011-ב ותוא לבקנ אלש ידכ ,טוה הדוקפב

 .ףווו םישיקמ 17 בצממ תאצל ידכ .טוטצ וא טעש

 לכ תא הגיצמ !ווטו-ו () הלאש ןמיס תשקה :תובושח תורעה

 בושח .תוסנל יאדכו ,שמתשהל ךבוסמ אל .תונימזה תודוקפה

 תודוקפב תונטק/תולודג תויתואב שומישל תובישח שיש רוכול

 .תויקית םיצבק תומשבו

 םיילאוטריו םיחרפ
 םיחרפ ןימסי המשש הרוחבל חולשל הצור ינאו יבא ימש

 תושעל ךיא ןויער םכל שי .ינורטקלא ראודב םיילאוטריו

 !הז תא

0 
% 

 ב ו +
₪ 

 תבותכל

 םיעקר ,םיטפט ,םיילאוטריו םיחרפ שש אצמת .[!סוצטוצ2 וז

 ןימסי םא לבא .םיחרפה תרהט לע דורו עקר םע םלוכ ,דועו

 !םייתימא םיחרפ הל תונקל הסנת אלש עודמ ,ךל הבושח תמאב

 .\צוצוצ.00.1.264₪| תבותכב ,26ז41! רתאה תא הסנ

 רצ צא ה 001 זי. / ק/13] הורו סנכיה

 866655-ב |!> תכותכ
 סיסבב שמתשמל םורגל הצורש ,תובוחרמ הנדל הבושת

 וניא ףשאהו הדשל 1? תבותכ ןיזהל .גטטסגא-ב הנבנש םינותנ

 ףוריצה תא !חקטו א[ג:א הדשב דילקהל :ןורתפה .הל רשפאמ

9 
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 סזה| +ץ
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 זהו +א
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 זה +27
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 זו +8
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 סזה| +8

 טז +פ

 סזהו +א
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 סזהו +2
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 פוד +1
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 סחוקד +2
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 פוד + 4
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 חוד + 5
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 טוד +7
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 טוד +9
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 פתוחה +0
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 פתווה + 1

12 

 פוחד +2

 סזהו + פוד +7

 | א

 םישקמה ירוציק תמישר תא םיאיבמ ונחנא םיבר םיארוק תשקבל

 .(0ו0 ימושיי בורב ודבעי םבור) \וסזס ימושייל םיירקיעה

 ליעפה ךמסמב טסקטה לכ תריחב
 קתעה
 קבדה
 קבדה
 רוזג
 הנורחאה הלועפה לע רוזח
 (שחטס) הנורחא הלועפ לטב

 דומע רבוש סנכה
 תזו\\ רושיק תריצי

 (800) ןפוגה תשגדה
 (ווצווטפ) ןפוגה תייטה
 יתחת וק ףסוה
 טסקטה זוכרמ
 ("קולב") םידדצה ינשל רושיי
 לאמשל טסקטה רושיי
 ןימיל טסקטה רושיי
 "םינפוג" גולאידה תבית

 םיכמסמ לוהינו הספדה
 שדח ךמסמ תריצי
 "חתפ" גולאידה תבית
 "ספדה" גולאידה תבית
 ליעפה ךמסמה תרימש
 הספדה ינפל הרוצת
 ליעפ ןולח רוגס

 "שופיח" גולאידה תבית
 "לא ךל" גולאידה תבית

 "ףלחה" גולאיד תבית

 דגט שקמל ההז

 הרזע
 תיפיצפס הרזע
 הנומת וא טסקט זיזמ
 טסקט קיתעמ
 יטמוטוא טסקט תסנכה
 תונטק/תולודג תויתוא בצמ תפלחה
 הנורחא הלועפ לע הרזח

 ןורחא שופיח לע הרזח
 "לא ךל" גולאיד תבית
 תמדוקה הכירעה תדוקנל גוליד
 האבה תרגסמה לא גוליד

 תמדוקה תרגסמל הרזח
 תויא תקידב
 (תילגנאב קר) םילימ רצוא
 םוגרת
 רחבנה טסקטה תבחרה
 רחבנה טסקטה םוצמצ
 (סקדניא ןוגכ) תודש ןכדע

 תודש תגוצת הנש
 טירפת לעפה
 ינמי רבכע טירפת גצה
 אבה עפומה לא ךל
 םדוקה עפומה לא ךל
 םשב רומש
 רומש

 קסידפ6-ב המ
 ,(א020-ל הצאה תנכותו) םיצכק ףותישל תושדח תונכות עברא :קסיד6-ב שדוחה

 לשו פושוטופ לש תוסנתהה תואסריג ,(\6ס ירתאב החונ היפצלו הדיכלל תונכות
 סיק-סיקסיד .יכיספ תוינוכמ ףדרמו !ח6ז60וחוסו| לש השדחה הסריגה ,שאלפ

 0-ו ןיזגמחס1 תונוילגל םניח ףרוצמ קסידיש סונובה רוטילקת
 ךל איבמו ,םייונמל םיצפומ וא םינותיעה ינכודב םישכרנה ,ןיזגמ
 תטרפמ ןלהל המישרה .שדוח לכב רתויב תומחה תונכותה תא
 ינפל םשרתהל ךל רוזעתו ,רוטילקתבש תונכותה תא

 ₪ םירואית ךל קפסי הנקתהה קשמימ .ןיקתתש
 5% םעפה וז םא .םירצומה לש רתוי םיטרופמ
 %% ,רוטילקתב שמתשמ התאש הנושארה

 הנקתהל ןתמהו ןנוכל ותוא סנכה

 .קשמימה תנכות לש תיטמוטואה

 -קתה דחא תא רבעב תנקתה סא

 םיביכרה בור ,םימדוקה םירוטיל

 הנקתהה תנכותו םינקתומ רבכ

 .המצע תוחוכב רסחה תא םילשת

 -ותיש ןה רוטילקתב תונכותה בור

 / םימעפל ,ןהב שמתשהל לכות .תויפ
 .. יא ידכ ,בוצק ןמזל וא תלבגומ הרוצב

 א ןקלח .ךכ-רחא םלשלו וישכע םשרתהל

 לכותו ,ןיטולחל תוישפוח תואסריגב תועיגמ

 קיודמה עדימה תא לבקל ידכ .ךשפנ תוואכ ןהב שמתשהל

 ןוישרה בוק תא אורקל דפקה ,הנכותב שומישה תורשפא לע

 .רצומ לכל ףרוצמה

 םיבייחתמ וניא .ךתוירחא לע סה תונכותב שומישהו הנקתהה

 -כותה תוניקתל בורעל םילוכי ונניאו ,גוס םושמ הכימת קינעהל
 -ילקתה תא תידוסי הרוצב קודבל םידיפקמ ונחנא ,ינש דצמ .תונ

 -מיה לולשלו ןתוניקת תא חיטבהל ידכ ,תונושה תונכותה תאו רוט

 ,היעבב תאז לכב תלקתנ םא .םירחא םיקיזמו םיסוריו לש תואצ

 .ט019ט(9ָט1עא0ַּ.טסו תבותכל ינורטקלא ראוד ונילא רגש

 סוריו יטנאל םינוכדע

 68866 לש תומיתחה \בוקל ןוכדע .65006 חוזטפ 6

 חזו \וטפ

 "-פס6שז6 לש תומיתחה \בוקל ןוכדע .[-5600ז8 ח1ו-/וטפ 6

 חוו

 אוט \ןטט לש תומיתחה \בוקל ןוכדע .א\6166 /וזטפ5600ח 6

 .\ ות

 ןיזגמ %

 , קטו! 2 9 500
6 

 ו
 יוד ]

 0 0 9 יזגמה יארוק)
 !סושאמ ספ שו: ו

 יז 4 ויהפוך 6 ל

 אטזוסח לש תומיתחה ףבוקל ןוכדע .אאסחסח החזו/וזטפ 6

 חוו

 םיצלונומה

 ילעב םיצבקב הייפצל ןיוצמ רזע-ילכ ,6

 .תיפותיש .ץמש תמויס

 .(וסו

 הייפצל הנכות .6006 זס פ01 ₪90 ו 6

 כא | תמויס ילעב םיצבקב ו
 .תישפוח 5:

 םוסרפ תוכרעמ הרייסמ .80-סוט6 :

 וניקתה תונוש תונכותש תוינדרוט

 ולכות אל :הוהזא .םכלצא

 תרסה רחאל תונכותב שמתשהל %

 .תישפוח .ןהלש םוסרפה תכרעמ |"
 [ך'ץ-ה חוקל השדח הסריג .6טודק

 .תיפותיש .רתויב בוטה

 תודרוה לועייו לוהינל הנכות .2!60ו!6 6

 .40שגז6 .טנרטניאמ םיצבק

 טסקט תועדוה חולשל רשפא השדחה הסריגב .!66 2

 .תישפוח .68א1 תשרב םיירלולס םינופלטל

 תפמ לע 186-ה ירדח תא התלעה תמאב וזה הנכותה .חו|6
 .תיפותיש .יוצמה שמתשמה

 -ישה הקיפרגה תנכות לש השדחה הסריגה .קסוחז 50 זס 4

 .תוסנתה תסריג .רתויב תירלופופה תיפות

 טפטל ךופהל ןתינש ,םישרמ תונומת ףסוא ..ו/6ט5ח015 2656ו00

 .תישפוח .ךסמ רמושל וא

 .תישפוח .רתויב ירלופופה הקיזומה ןגנ .\\וחטחוק

 .תוקיתווה ץוויכה תונכותמ תחא לש השדחה הסריגה .(\וח21ס 8.1

 .תיפותיש

 -יאל םירבוחמה םישמתשמל תנייוצמ הנגה תנכות .2006/\!סזחו

 .תישפוח .טנרטנ

 םיצבק ףותיש

 ךכב 0חו1!ג תשרל המודה ,םיצבק ףותיש תנכות .םוטספזסז

 .תישפוח .יזכרמ תרש אלל תלעופ איהש

 ְּט 2002 רבמבונ



 קסידק6 | <

 כ
 .סוריו יטנאל םיגוטדע

 םיצגק ףותיש

 סו פו - ו
5 

 הידמיטלומ

 וע

 2002 רבמבונ

 40 הוהה ןוטסונ - 1/0

 םיצבקה תדרוה תוריהמ רופישל .א0200/ \\ק3 /67010!4666ז

 .תישפוח .(0ויסאאוטז לע םג תלעופ) א ג73/-ב

 .\ וו הש .(2ח016]]ג וקל .1וחוווז6

 .תישפוח .0הטושו!ג חוקל דוע .סוזטאחוסא

 ללוכ .הנורחאל תוירלופופ רבצש ,(חטוט!!ג חוקל דוע .אסוסא

 לוקוטורפב תינבומ הכימת תוכזב וויט! לש םכח רבעמ

 .תישפוח .0%58

 םיקחשמ

 רוחבל ךילע ובש ,תוינוכמ ףדרמ .!301 קטזפטו[ 2 :8660 טז 6

 המ ןיא לבא ,בינגמ .הרטשמהמ טלמיהלו תוינוכמ 30 ןיבמ

 .ומד .ק82-ה לש הסריגל תוושהל

 ובש היגטרטסא קחשמ .חסטוח 4006 - דש 160676 01 50

 .(תיטרואת) םיינעל קלחמו םירישעהמ בנוגה ,דוה ןיבור תא םלגת

 .ומד

 הקיפרג

 -וצקמה ,רתויב הבוטה הנומתה דוביע תנכות .46006 ק01050ק

 .תוסנתה תסריג .םלועב רתויב הבוהאהו רתויב תיע

 לודג רפסמל תורמה עוציבל הנכות .80ש0ח660 80168 סח

 .תיפותיש .ליבקמב םיצבק לש

 .תיפותיש .הידמ יצבק לוהינל הנכות ./45חסהוקסס !!!טחווהסוסז

 .תיפותיש .ךסמ תונומת תדיכלל הנכות .45ח0הקסס 50000!

 טנרטניא

 .םימלש \\טט ירתא לש הדיכלל תללכושמ הנכות .0660!8/ו00שש

 .תיפותיש

 ₪ 6 היד סו 2002 רבמבונ

 ה

 מ
 שוויש

 יו

 םיקחשמ
 ב

 הקיפה
 טברטגיא

 ךרשמ
 החטגא
 ד
 רז לכ

 םירתא בוצ

 הרקמב ,ץבוק תדרוה ךישמהל תרשפאמה הנכות .661וָטחַז

 .תיפותיש .קספנ הדרוהה ךילהתש

 תואצות לש תונטקומ תונומת הגיצמש ,תילארשי הנכות .ז0

 .תישפוח .שופיח יעונמ

 -כמל הפיסומה ,תידוחי ינורטקלא ראוד תנכות .וח6ז66ו\0| 6

 -ב םג תכמות וז הסריג .םיטקפאו תושפנה ,תונומת ללש ךיבת

 .תישפוח .\\ומשסו< אש

 דוקה טקייורפ) א!טלו!!ג תליבח לש הנורחאה אסריגה .!ו\סקו|!ש

 .תישפוח .(אטוצטגקט ("טותוווטוווטאוטז לע ססובמה חותפה

 .תוליעיב ךלש םירומשה םירתאה רגאמ לוהינל הנכות .5ט(501

 .תישפוח

 הידמיטלומ

 היצמינא תריציל רערועמ יתלבה טרדנטסה .\ס6זסחו0/0 1057

 .תוסנתה תסריג .ו\שט-ב תירוטקו

 דרשמ

 .תיטמתמ היצקנופ יפל ,יטמוטוא םיפרג טוטרשל הנכות .סזטמ

 .תישפוח

 .הדובעה ןחלוש לע תובוהצ תויקתפ תבצהל הנכות 6

 .הצחמל תופוקש תויקתפ רידגהל ןתינ \\ווחשטואפ 2000/א7-ב

 .תיפותיש

 החטבא

 םיצרופ ינפמ ךלש בשחמה לע הנגהל .5ָפ06ִ קסז5סחס| וזו

 םע רשקתל ידכ ךלש תשרה רוביחב שמתשהל םיסנמה ,םיינודז

 .תישפוח .םירז םימרוג

 תכרעמ

 .תישפוח ./\!6זס508 סוז86א 8.1

 םינושה רבכעה ירותפכ תונכתל .א\\6זס508 !חז6||!קסוחז סזוטסז

 .תישפוח .טפוסורקימ לש 1ווט1!גקטוחו םגדמ רבכעב

 ןיזגמ ח%

 .לוחתאב םימושייה תניעט לוהינל חונ ילכ .5ז0חוטק \\סחטטסז
 .תישפוח

 .\ואטג| 8816 לש וווגוחט-ה תיסריג .שופטסו 805 חטחזוחס 6
 .או8צ/ ₪150.01. ומשש \בוק שרוד םושיי םא התוא ןקתה
 .תישפוח

 \אגווטסואצ תוביבסל ינויח ביכר .א\6זספ0 \\וחטסואפ !ח5ו0ו|סז

 .תישפוח .פא/אך

 ישומיש עדימ

 -קתב חוטב שומישל םיללכ 13 .רוטילקתב שומישל חתפמ יללכ
 \בוק תא) גטטט /\טזסטגו 864001 טמרופב םיבותכ ,רוטיל

 .(םיצלמומה הירוגטקב ואצמת ,\טוטטגו תנכותל הנקתהה

 רזע ילכ

 ימוטאה ןועשה םע ךלש בשחמה ןועש תא ןרכנס .6תזסהסָפזססח
 ,תיפותיש .היגולונכטלו םינקתל ינקירמאה ןוכמה לש

 וא דדוב בשחממ ךלש עדימה יוביגל .6ז601ו06 60/ 8

 .תיפותיש .תשרב םיבר םיבשחממ

 תורישה קפסל עובק רוביח לע רומשל לכות ךכ .אטטפוז 6
 דחוימב המיאתמ) ךשוממ תוליעפ רסוח לש םיבצמב םג ,ךלש

 .תיפותיש .(העובק 1? תבותכ לע רומשל ןיינועמש ימל
 תורמשנה תורתוימו תונטק עדימ תוסיפ ךרובע הנפת .אסוח 8005
 .תישפוח .ךלש הלעפהה תכרעמ ידי לע תעל תעמ

 טנרטניא ירתא תיינב

 ידכ ,!1ך'אוז. יצבק תסיחדל הנכות .הטפסוטו6 7/0( 6סחוקז9550ז
 ,רתאה ישמתשמ ידי לע רתוי רהמ ודרויו םוקמ תוחפ וספתיש
 .תישפוח

 רתאב םמוסרפו ,\\שפ ידומע לש הטושפ הריציל .\סחוס \\6050וז0ז

 ירותפכב הכימת הפיסומ הנורחאה הסריגה .ךלשמ טנרטניא

 .תוסנתה תסריג .:1ג3]ו

 םיירגוסב המש דצל הנכותה לש ןוישרה גוס רדגומ ,לאמשמ הנומתב
 .(דיו) ןויסינל ח] ,תיפותישל [5] ,ומדל [ס] ,תישפוחל ["] :םיעבורמ

 ןיזגמה%

5 ₪ 

 3 6-3 החסושוזטפ 5

 8 = 65866 החלש 6
 זמ (-) =-56016 חוט 6
 זמ כ ןו[66 וזה 6

 ב תוסזססה החוט

 ₪ ₪ וטו

[5] 5.0 460566 = ₪ 

 ב הסזספבו ₪680 5.0.5 06 [=]

 ₪ (=-ַר ה0-םוומז6 5.83 [=]

 8 כ טז 5.0 [5]
 <-ב 60128 חסס 1 ₪

 כ 100 20028 80/6 43728 [=]

 ו 186 (32-פ) 6.03 [ף]
 =" שמות 5חסק קזס 7.04 אומה החוזה 5חסמ ז]

 5 כ פסח 0500 ₪

 ב ואוח החוק 3 [=]

 (-) ווחקוס 8.1 5%1 [5]

 ₪ \-) 20ח6ה!בזח 3.1 .395 [=]

 ₪ שב חוו 66

 -) םוטטפוסז 2.0 [=]
[=] 1.0 3007 66667 103 682000 

 (-) \וחופו\וז6 2.6.3 [8]

 ₪ כ 0 האחופא [=]

 ו ב אסוסא טוב 1.32 [=]

5 ₪ 5 

 מ כ טס =סז 50686 - 70% שטזפשא 2 [0]
 צו כ הספוח רטט - דחש 6050 01 5ח זיו [0]

 כ יו ב
 מ כ הטסטש קחסז05ח0פ 7.0 [1]

 מ (-ך 8780660 88% (סחא/6ז לז 3.5.45 [5]

 ₪ כ ₪5 8חוקסס 1!!טחווחב(סז 1 .50 [5]

 מ \-) ה5חםחופסס 53/8 1.0 [5]

 כ ב

 -) ובס 4.31 [5]

 (-ַך 601וטח 4.58 [5]

[=] 868 -) 

 כ 1ח6ז 60/1088 א6 [=]

 ₪ \שב) זיוסלו||ב 1 .2 86% [=]

 8 (-) 5טז(58ש6ז 2.3 [=]

 3 כ ווטש
 ב הבס סזח60ו3 1358 [\א 6.0 [1]

 ₪ 63 סוזוא6

 -) 6ז80ח 2.2 [=]

[5] 2.1.34 500/86 ₪ 

50 6 5 
 כ 5ץַחַהג6 סז5סח| ץוזשואה|| 5.0.1137 [=]

 3 ₪ כ 5ץפ6ה
 ב םוזפ0ל% 8.1 [סז \/וח₪סוא5 98 בח 6 [=]

 זמ כ םוזשסלא 8.1 [סז \וחטסואופ 2000 [=]
 ה כ !יווסוספס(+ 1חזס!ןוטסוחז םזועסז 4.1 [=]

 8 -) 5אםזטק !13ח3ַססז [=]
 מ = \ופטפ| 885 5.0 וטחסוהש וסט( 5.00.4319 [=]

 בכ \וחטסואפ 1ח5:8וו6ז 2.0 טז \/וחטסוויופ 9 בח זיו [=]
 ם הב \שוהטסויופ 10503167 2.0 [סז וחיו ()ז בח 2000 []

 ב כ טפו 1ח/סז ולוס
 כ רוטילקתב שומישל חתפמ יללכ

 ₪ ₪3 טטווטספ
 ₪ ל 6זסתסַז3קח 2.52 [5]

 ו כ 0163006 60פע =אפז655 1.0 [5]
 ו = אפצפז 0/1006 3.0.3 [5]

 מ \-כ חוטסספלפז 1.6 [=]
 וב ב יש/שס ספה

 כ הספסוטס6 11% (סחוקז6550ז 1.13 [=]
 ב הבזחס \6פ50/0ז 5.0 [1]
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 בושיחב .לארשיב םיצופנה הרמוחה ירצומ 500 לש קושה יריחמ תא אצמת םיאבה םידומעב

 אוצמל ןתינ המישרה תא) םיקוושמו םינאובי לש םייתימא םינוריחמ לע םיססבתמ ונחנא םיריחמה

 .ונלש ןוריחמה ריחממ 5% סונימ-סולפ ללכ-ךרדב אוה לבוקמה םיריחמה חווט .(ןוריחמה ףוסב

 לותח ךל רוכמל םיסנמש ןכתיי .וירוחאמ רתתסמ המ קודב ?יתועמשמ ןפואב לוז ריחמ תאצמ

 קודב ?תיתועמשמ רקי ריחמ תאצמ .ונל םג רפס - הבוט הקסיעב תמאב רבודמ םא לבא .קשב

 ,תוירחא ,הכימת ,תוריש םגש ןובשחב אבה לבא .ךנובשח לע םילק םיחוור תושעל םיסנמ אל םא

 .ףסכ םילוע ,הנקתהו הלבוה

 ךל ורשפאיו ,ריחמ תעצה לבקתשכ היצקידניא ךל ושמשי ,מ"עמ אללו םיירלוד ,ונלש םיריחמה

 ותצפהו ןויליגה תספדהל םינותנה זוכיר ןיב ףלוחש ןמזבש ןובשחב איבהל בושח .ןגוה ריחמ לבקל

 .החלצהב .םיגירח םייתדוקנ םייונישל בל םישלו בוקעל יאדכ .םיריחמ ינוכדע לוחל םייושע

 -- םידבעמ
 ן 2

 000ח 2 6

10 02 

55 2 00 

 00/9ז0ח 0.19ן), 25668 2 0

 06/פזסח 478וח 1.72 3

 (0ו6ז0ח 478קוח 1.802 100

 0ו6ז0ח 478קוח 2.02 120

 סחזוטחו !!| 0.19, 51268 1.1300 100

 קסחווטחו || 1.202 5

 קסחווטחו || 0.13ןג, 51288 1.2662 220

 קסחזטחו ||! 0.13, 51288 1.402 266

 6חווטחו 4 4230וח 1.57 15

 סחווטחו 4 4780וח 1.662 165

 קסחזוטחו 4 478קוח 1.7062 15

 ק6חווטחו 4 478קוה 1.82 10

 סחווטח 4 478סוח 1.902 200

 6חווטחו 4 4780וח 202 10

 חוט 4 0.13ןג, 5128 1.802 10

 ק6ח(וטתו 4 0.13, 51268 267 5

 6חטחו 4 0.130, 51268 2.22 200

 ק6חווטחו 4 0.13ןג, 51288, 533ור2 2.402 200

 חט 4 0.19ןג, 51268, 533ו042 253602 0

 קסחטטתו 4 0.13ן\, 51268, 02/\538 2.6602 0

 סחווטחו 4 0.130, 5128, 583ו/ורל 2.802 5

 ה\ווס סטזסח .2 00

 וו סטזסח 1.2 6

 וו פטזסח 2 75

 ה\וס הוחוסח אש 1700+ 100

 ה\וס הוחוסח אש 1800+ 120

 אושו הזחוסח אס 1900+ 10

 הוס ה1ח!סח אל 2000+ 110

 ה\וס הוחוסח אק 2100+ 65

 וס אותוסח א[ 2200+ 200

 -- תוחול
 !ח6|

 0 ק8ח 4-35 81580 8370 8 5%

 508 1טע4א-6 \ו8 694 + 0 00

 2002 רבמבונ | 28

 505 48-583ו/ (845 + הסוס + | 15

 חפטפ 45-333// 515650+\/0+1 3\+600:0 0 0

 508 048-2660 ו845+00ח 120

 505 0480 845 533ו/ור2+1 3ח+00₪ 110

 505 41533-0 :850 533//וו02+הטסוס+חסה | 0

 505 745583 5156450 583ו/וה2+ט0ו00ח 0

 חופו חחַפוועסס0ְ |8106+060ו0 דווח 0

 וחופו ווווחָפפ +2 15

 ורופו םווחט2 08458 02+ טוס 300582008 20

 ח16 וחוק 2845\או +טשוס+00₪ 110

 חופו ל/וחחוסש0 2845 +₪ט6ו0+1 \+םסה 0

 16! ק6ח06/וסח 084507 00+ 1120

 16! 60ח06!סח 284571 + 30+ 8ח+00 5

 ורופו \!60וסזס 8501/01 -58128+ גח+0582+הפה | 0

 חזו !60וסז6 0/2850% +58128+ו הח+חסח | 5

 ורופו 118 8501/+/גסוס+ 1.3 \+0582+30ה\| 5

 חז6| הפופ 2845'ש 4780וח+ט0ו0 110

 חו6] 38שזפ 2845/41 4780וח+8ט0ו0+|הה 0

 008816 6/-6/דא0 \/ו/4604 5370+גט00 | 5

 0806 0-68 וה קזס266+00/0+8ו0+ סה 5

 108016 64 -81%0 |850/423סח+4097+ה0ח | 0

 108816 6-8וסו/\ |845+58128+| גח:ססת 5

 08016 0/-0%8|8 !845/4230ו 7 15

 08816 0-8|חא !845+58128+00₪ 15

 מע 0-86 :845+0ו0 5.1+0582.0:008 5

 ₪ו0518ז 845/42 7 0

100 3 )₪08 

 ו0818ז 478סוח 7 20

 !ופ| 6318 94 5370+ש0ו0 55

 פו 6368 \//4694 5370 /0+1 40+ 5%

 !5| 6391 |845+0ו0 120

120 3 6/2+8097+1/\+515650 .65246 151 

 !(פ| 652661 7 110

 !05| 6529 |845+ט0וס 1

 151 65096 515650+/0/+09741 גח 110

 !5| 6547 פופ 645+ וס 0

 שופ 6580 18456 02//509+/00+4097+18ו 0

 גוס

 605 7\/-333-6-טסוס 500881 +1 3ח+008₪ 0

10 6 70266-5 8508 

 יל )

 הוושה ,הרמוח קפסמ ריחמ תעצה שקבמ התאשכ

 ,םירקמה לש עירכמה בורב .ונלש ןוריחמה יריחמל

 ריחממ 5% סונימ -סולפ לש חווטב תויהל ךירצ ריחמה

 .ןוריחמה

 יי וןית וימי

 יריחמל דוגינב) יפוס חוקל רובע םיילאירה קושה יריחמ

 ריחמ"ה וא םייאנוטיס םיריחמ ,רליד יריחמ ,ןאובי

 "יתמש םיילמינימה םיריחמה ולא .("ןכרצל | לב

 םיחוורה חתמשו ,ןאובי ונניאש קפסל חוור ילוש םיר

 .10-15% אוה ולש לבוקמה

 ?םימייק םיריחמ דוע וליא

 תורישי ,תולודג תויומכב הרמוח ירצומ שכורש יִמ

 םינאוביה בור .רתוי םיכומנ םיריחמ לבקמ ,ןאוביהמ

 -ראל קר אלא ,םייטרפ תוחוקלל תורישי םירכומ םניא

 תונקל התא םג לכות םיתיעל .םיציפמלו םילודג םינוג

 לש ןורתיה .רתוי לוז ריחמ לבקלו ,ןאוביהמ תורישי

 ,ךירוגמ םוקמל הברק איה ,ןאוביה ונניאש קפסמ היינק

 .רתוי בוט תוריש םג םיתיעלו

 | יו

 ו ייבוש

 הובג ריחמ ללכ -ךרדב אוה ,"ןכרצל ץלמומה ריחמה"

 וא ,עצבמ יריחמ גיצהל םיציפמל רשפאמש ,תיסחי

 "ומה קושה יריחמ .םילודג חוור ילוש םמצעל רומשל

 ,םיצלמומה םיריחמהמ םיכומנ בורל ןוריחמב םיעיפ

 יי ית >)

 יקפס רפסמ לצא קוש רקס םיעצבמ ונחנא שדוח לכב

 .(ןוריחמה לש ןורחאה דומעב תאצמנ המישרה) הרמוח

 .םיליגר םיקפס םירחאהו ,םיאנוטיסו םינאובי יח

 רפסמ תואצמה :ומכ םימרוג ללקשמ בושיחה ןפוא

 םירצומל הנוש םיחווה חתמ ,רצומ ותואל םינאובי

 ,םינגוה םיריחמ גיצהל איה הרטמה .המודכו ,םינוש

 .חיווההל קפסלו ךוסחל חוקלל ורשפאיש

 ?םירלודב םיגצומ םיריחמה עודמ

 ,ח"שב םיריחמ םיגיצמש םיקפסהמ קלחש םושמ

 .רלודה רעשב םייונישה יפל םתוא םינכדעמו םיבשחמ

 ריחמ אוצמלו שפחל ךל ורשפאי םיירלודה םיריחמה

 הרקמב .לשמל ,דרי רלודה רעש ובש הרקמב ,רתוי בוט

 יפל םיריחמ ןכדע אלש קפס תולקב תוהזל לכות ,הזכ

 .שדחה רעשה

 ?םיאתמ וניא ריחמהשכ תושעל המ

 עיפומש יפכ רצומה ריחמ ןיב לודג שרפה תאצמ םא

 ,םינוש םיקפס ךל םיעיצמש ריחמה ןיבל ,ןוריחמב

 ריחמב הדירי הלחש וא תועטב רבודמש ןכתיי

 .ןויליגה תצפה דעו םינותנה ףוסיא ןמזמ רצומה

 תבותכל ךכ לע ונל חוודת םא חמשנ ,הרקמ לכב

 .ח1ח80 600ח019013.00.1]

 ןיזגמ

 םוספוהז 607 6 10

 ו088ץ10 6-7 0א08+ 8 115

 0816 0-77 +7 266+8097+1 ה %55

 וטהַחְעְופ 6-7! אסוס +/+ הח 0

 08016 0-70א6+0010+8 10

 60--- -תונורכז

15 8 1002 50 
20 648 100/02 504 

 פסו 702/\100 8\128 55

10 568 100/02 90 

 פסו 133\ה2 88 20

 פ0ח4\ 133\ה2 2568 5

 פסחה| 133/02 8\512 55

 םזפחסהההוס 50 133ו/ור2 1288 55

 םטזגחסהההוס 50\/| 133ו32 2568 20

 םזגחסהההופ 50 133! 28 0

10 8 02100 08266 

10 8 02100 0266 

10 28 02100 0266 

45 8 002700 03333 

0 2568 002700 ₪333 

 ססה388 002700 128 100

 הפחה\| 00800 648 10

 הסחה\| 00800 8\128 65

 תסחהוו 00800 2568 110

 הסהה\/| 00800 128 100

 םיקסיד
 םפוש

 \6516זח שווא 5400זסחהו 8 0

 \\/6516זח םוסוזא| 5400זקוח 8 120

 \\65%6זח םוחו18| 5400ז0חו 8 10

 \\6519זח םוסוזא| 7200כוו 8 100

 \\6518זה םוחוזא| 7200כסוו 8 15

 \\6519זה םוחוזא| 7200כמוה 8 15

 \\6516זה םוסוזא| 7200זכחו + 8!\8 608006 8008 0

 \\/6518זה םופוזפ| 72000חו 8 215

 צשטפ(6זח םוסוזא| 7200זכהו + 8!8 030ח8 12008 0

 \\6816זח םופוזמ| 7200זכחהו 8 1500

 \\6פו6זה םווז8| 7200זסחה + 8/8 68008 1800 0

 \\65%8זח םוָפווא| 7200זכחתו 8 220

 טו וואו 7200ז0חו + 8/8 63008 20008 0

 !ו!הא\סז 5400כוו 8 15

 !והא(סז 5400זסחוו 8 15

 \/והא(סז 5400זכוה 8 165

 \/הא(סז 5400ז0חתוו 8 200

 \ו8אזסז 5400כוה 8 140

 \8אוסז 7200ז0חו 4008 )1 3 10

 \והא\סז 7200זסחו 6008 \/11 3 120

 \והאוסז 7200ז0חו 8008 1 3 10

 080816 5400זכחו 8 100

 ןיזגמ

 קפודה לע עבצא
 [ הרמוחה קושב םייוניש ]

 ריחמב הלולת היילעל שדוחה םרג רוצייה תורדסב יונישו ינמז רוסחמ .םיקסידה יריחמב קוניז <

 קסיד לש היינק תוכפוה ,םימגדה בורב 20-30% לש רועישב ,תויורקייתהה .םיחישקה םיקסידה

 ,שגרומ תוחפ רבכ לדבהה םלש בשחמ לש היינקב .לילעב תמלתשמ יתלבל וזה הפוקתב שדח

 .שדוח הכחי םא בוט השעי קסיד ףיסוהל הצורש ימ לבא

 םישדח םימגד המכ תעפוהו ,םיקיתווה םידבעמה לש תוחינז תולזוה .םידבעמה קושב םייוניש *

 םינותנה ,תאז לכבו .םידבעמה קושב בצמה תא ידמ רתוי וניש אל ,תוהובג ןועש תויוריהמב

 099זסח 'ססובמ םיבשחמ לש תושיכרה ףקיהב היילע םיפקשמ הרמוחה יקפסמ ונלביקש

 .ןותימה ינמיסמ דחא דוע הארנכ .םטזסח-|

 יביכר לשו 80 193ו/2 יביכר לש תולק םיריחמ תודירי .ןורכיזה יריחמב הקיחשה תכשמנ <

 וישכעש ,רתוי םינשיה םיביכרה לש םייחה רוזחמב ןורחאה בלשה תא הארנכ תנמסמ ,ססה

 .םירקיל וכפה

 םיריחמב תולק תולזוה .םיגצה ימגדמ קלחו םייפרגה םיסיטרכה יריחמב הלק הדירי ?דוע המו <

 לש םירועישב ולזוה םיברוצה בור .םישדח םימגד תסינכמ האצותכ תוספדמה יגוסמ קלח לש

 \ ,=וזפשוזפ-| 508 ימגדב 30% דע לש תויתועמשמ תולזוה .10-15% /

 ועתה [7030/\3ד םואחוסה(זסה 17" 380 | 588ָמ41פ 5400זסחוו 8 120

 ועו !09010) וגחוסה(זסה 17" 40 0816 7200 ו 8 110

 ועחו8 [/!9030ד 0.25 19" 520 | 508ַח41 7200ו 8 10

 1.6 ;!8וזסח 7005 0.25 17" 15 | םזוספפסה 7200זכוח 8 0

 |68 [|גוזסח 7008 0.25 17" 10 ו םוספ80ה 7200ז00וו 8 5%

 1/6 =ו8וזסח 77471 0.24 17" 20 ₪1 םזוספפסה 7200קוו 8 1465

 | 3 =|8(זסח 77571 0.24 17" 220 ו םזוטפ8סה 7200ז0חוו 8 200

 | ג =ו8\זסח 7760 0.24 + 806 17" 200

 | =ופוזסח 79517+ 0.24 טפט 17" 200 9 תונוש
 13 וגוזסח 9008 0.26 19" 205 ק8ח850הו0 / אש 08 000

 \ 6 7706 0.24 17" 170 וסחו608 2! אותו 058 08 20

 6 7700 0.24 פח 17" 210 סחוס08 5|2 פס 08 5

 ו 7860[ 0.24 17" 100 וסחוסָח8 0|2 6אוסזח8| )582 508 220

 \/\6 78678 0.25 17" 10 וסחו608 2| 6א(6זח4| 58 2508 15

 6 78670 0.24 פחה 17" 200 וסחר808 !28611655 6א(6זח8| (!582 8 00

 ₪ 7960 0.24 פחה 17" 65

 ה 810 0.26 19" 65 3 םיכסמ
 6 8100 0.24 פח 17" 425 ₪600 772 0.07 17" 10

15 "17 0,25 0778 8600 305 "19 0.21 99607 6 

00 "0.2621 0211 8600 235 "19 0.25 9966 6\/\ 

 קזוחססוסה 5705 וז8סהו 0.27 17" 225 אם 700 0.25 17" 15

 קזס\ו8\ש 6א772 0.27 17" 180 סו 566 0.26 019" 0

 סזסטוסוע [2א787 0.26 19" 150 ₪00 7! ה 0.27 17" 10

 זסטופוש 6997 0.25 19" 215 ₪00 91 0.26 |!( 19" 200

 זסטו6וש ₪986 0.25 19" 170 - 0זא 7 0287" 65

15 "17 0 0.25 207007 0% - 195 "15 0.27 (7700-/\!)! 5800 

 98000 6!(-718 0.27 17" 150 - 0ז% 07057 0.25 !9ז 17" 200

 98000 !1-871!6 0.25 19" 275 - 0זא קה711ז 0.24 ואח 7" 100

 500ֶע 5280 0.24 וס 17" 320 | 0זא 9 026 10" 20

 פסח 6420 0.24 \ָחה 19" 670 - 0זא 209507 0.25 ווסָחה 19" 100

 פסח 5430ק 0.24 ואח 19" 500 - 0זא 79607 0.24 ומה 19" \ 10

 58חופ0חַח 7538 0.24 17" 15 רעטחסהו וחו8ף6000881 =-7700 5 וז 10

 סופח 7530 0.20 17" 190 הץטתס8ו וחו8ָמ600ט951 [-7900 5 ז 200

 580050 7570=% 0.20 17" 200 העטחסהו !חו3ח600651 =-910 0 = 000

 58חו8טחַח 9558 0.22 19" 200 תעטחסו וחו8ָחפ0טפז 770 0.27 17" 100

 58חו50חַח 959! 0.24 19" 400 !ח\ו 074 0.27 17" 170

 58חופטחַח 11005+ 0.21 21" 670 -  !ם\ו 697 1( 0.22 19" 100
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155 "15 0581 800 

 אפו 610 15" 100

210 "15 500 | ₪00 

100 "17 1700 00 

100 "15 00510 01% 

 א 77208 17" 000

200 "15 1565! 06| 

 וםו\ו 54 15" 45

 \ו!וזס 0155 15" 200

 \!וזס 0175 17" 00

 קזסטוסוש 8//-568 15" 1000

 9805טחַס 1515 15" 100
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 םייפרג םיסיטרכ

 ,הפטפ !/8ָסוס 742 \/3800 !80וס 328 0

 805 60-סז08 || א 7100 | סו ז6|0 32/18 5

 508 061-סז06 || 8400 /7100 קטש קוס 64/8 65

 קסופז00וסז ה8060ה 8500 קוס + דו 64₪ 80

 וכסוי/פז0סוסז 18060 85001 5 + \/ס 128\₪ 0

 וחפ 060106 || 0200 + ד 328 00

 ולוח 661-סז08 || 18400 + ד/ 648 10

 וחחס\/ופוסח 36-סז08 2 4400 8 20

 חחס\/ופוסה 66[-סז06 2 8400 + ד 648 55

 חחס\ופוסח 660106 3 711-200 + ד/ 128₪ 0

 !חחס\/ופוסח 66[-סז08 3 711-500 + ד 648 200

 חחס\/ופוסח 66[-סז06 4 !!א420+ ךש 8 55

 חחס\ופוסח 66-סז06 4 !/!8440+ד/ 8 0

 חחס\ופוסח 66-0ז08 4 44200 + ד 128/88 0

 חחס\ופוסח 660106 4 84400 + ד 128₪ 0

 חחסשופוסה 661סז06 4 44600 + ד 1288 0

 \וס| 66-סז08 || 8200 + ד/ 328 00

 \5| 66-סז08 4 |(א420 + ד 8 דפ

 \5| 66-סזס6 4 !א440 + ד\/ 648 110

 | 66-סז06 4 7/4200 + ד//ס| 1288 285

 !05| 66-סז08 4 114400 + ד//עו 8 200

 | 66-סז06 4 7/4600 + ד/ס| 1288 1500

5 328 71000 || 097-0108 505 

 505 661008 || 8400 /7100ד קוס 648 00

 508 660108 |!| /8200-15 כ6וטא6 8 100

 505 661-סז08 4 /8170 50 ₪ 8 0

 505 8 6-סז08 4 \/8170 סה 8 120

 505 660108 4 8440 דו 4400 דס 128\₪ 0

 505 680106 4 \/8460 דו 4600 דס 1288 0

 הזו אס6 98 ₪ָח א[. 88 55

 הדו אספה 99 ₪386 128 [זע 8 0

 הדו הוו וח \\סהססז זס 32! 10

 זו אס 2000 + ד 168 0

 הדו אס6ו( 2000 + ד 328 46

 הזו האספסח 7000 + ד 328 0

 הדו ה4090ה 7000 + ד 648 20

 דו הג06סה 75001 5 + סוד 8 מ

 הדו תפסססח 8500 = + 0ו\ד/ 648 165

 הזו וו |ח \\סחססז ₪8060ח 7500 32/8 10

 הזו ח8060ח 9000 648 110

 הדו האסשסה 9000 \/ס 8 15

 דו ה060ה 9000 8|128 15

 08016 ָח6 זס 128 28 0

 08016 18060ח 70006 קוס + ד/ 648 45

 וחּבטְעופ ח8060ח 8500 סו 64/8 15

 ו הוזסא !והזיעפ| 6450 | + 060 0[ 32\/₪ 0

 !והוסא !/וווופחוטחו | 6450 + ד/ סה 328 0

 \ווזסא !ווווופחוטחו 008 655 ט\+ד\/ פס 32\ו8₪ 5

 \והוזסא קפזח6ו|ב 6512 דוק \וסוש 1288 00

 םיומדומ
 וז 90 8% 55

 5 0001008 5ססו97!19 2884 0| 6 55

 05 חסטסוו08 =א167ה8| 92 6% 55

 םופחוסחס \/90 =א10זח8| 6 20

10 66 92 200 

 2ססחו \/.90 ט8|חוס06 6 55

 טסו \/92 6א1טזח8| 5678| 6% 0

 2ס0חו \/92 6א(6זח4| \!58 56% 55

 קוחס \/92 + עסוספ 6% 15

 םעההחוס66 6א!זח8| 58 6 465

 םעחהחוס06 |50 286 10

 7 םיסיטרכו תשר דויצ

 309016 וס 61 800 9700 087( / | 1288 0

 ווסט(65 זס 6610108 || 0400 + ד( 32₪ 5

 6700/85 קזסקוהס[ עס 2 + | 8 :3

 וסוסט|65 קוסקו 1 ₪8080ח 7500 0 64/8 5

 תוסוסטופפ קזסקח1 ₪8000ח 8500 + ד\//ם| 64\₪ 0

 1וסו00/85 זס ופ1 300600 9700 08 + ד / ם\| 1288 0

0 

55 

55 

150 

 סואז00וסז (0=30ז08 || 0400 + ל 8

 קסושפז0סוסז 68[-סז06 4 |א440 + ד/ 648

 קסוז00סוסז 8060 75001.5 + ד//סע| 648

 קסושפז0ס|סז ₪8090ח 85001 5 + ו 8
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 תטפ 4 פס 0 20

 טס 8 טפסזפ 0 10
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 ןיזגמ

 ליי יל
 ןבומכ יולת הז ?תחקל ךל יאדכ בשחמ הזיא

 ונרדגה ןלהל הלבטב .ול דעיימ התאש םישומישב

 רתוי וא תוחפ תומיאתמש ,תויללכ תורוצת שמח

 ססבתהל לכות .םיירקיעה םישומישה ימוחתל

 בשחמה תא רוחבל ידכ ,םילק םייונישב ,ןהילע

 :רתויב ךל םיאתמה

 תינוכסחו תיסיסב הרוצת וז .לק יתיב בשחמ

 ירתוכ ,תונכותה בורל םיאתתש | ,דחוימב

 רתויב הטושפה הרוצב .םיקחשמהו הידמיטלומה

 ללוכש םא-חולו 06וזסח דבעמ תללוכ איה ,הלש

 ףיסוהל ןתינ .ילרגטניא יפרג דבעמו לוק דבעמ

 דבעמ לע ססבתהל וא ,דרפנב יסיסב יפרג סיטרכ

 .רתוי ריהמהו לוזה ,א\/וס סטזסח

 ,דאמ הלוז ,תילמינימ הרוצת .ידרשמ בשחמ

 םיידרשמ םימושיי תצרהל טלחהב הקיפסמש

 םילדבהב ,תיתיבה הרוצתל המוד איה .רתוי תצקו

 לש רתוי םיעונצה םיכרצה תא םיפקשמש םילק

 .תינוגראה הביבסב עצוממה שמתשמה

 שמתשמל םיאתמ הזה בשחמה .תיקסיע הרוצת

 הרוצת וז .תיקסיעה הביבסב םדקתמ -ינוניבה

 םיעוציב ןתיתו ,הדובעה ןחלוש לע םימי ךיראתש

 העקשהה ,ךוראה חווטב .םימושייה בורב םיהובג

 .תחפבו תויביטקודורפב המצע תא ריזחת הב

 ,םיקחשמל תידועיי הרוצת .ימונוקא קחשמ בשחמ

 םומינימב האנה םומיסקמ ךל תתל הסנמש

 רתוי ריהמה דבעמב תשמתשמ אל איה .העקשה

 ךכ םג לבא ,רתויב םדקתמה יפרגה סיטרכב וא

 ,םויה לש םיקחשמה תא בטיה ץירהל תלגוסמ איה

 תפסונ הנש ךשמב תאז תושעלו ךישמהל חילצתו

 .תוחפל

 רתויב הקזחה הרוצתה וז .הידמיטלומ תנוכמ

 יקחשמל המיאתמ איה .ןאכ םיגיצמ ונחנאש

 הקיפרג ,ספ-יבחר תשר יקחשמ ,דמימ- תלת

 ןכו ,דנואס וא ואדיו תכירע ,םיבשחוממ בוציעו

 םיכירצמ וללה םימושייהמ קלחש ןבומכ .האלה

 סיטרכ ,ואדיו תדיכל סיטרכ ומכ) תוידועיי תופסות

 .(הזב אצויכו ,םדקתמ דנואס

 [הידמיטלומ תנוכמ ] = [ימונוקא קחשמ בשחמ] =[ תיקסיע הרוצת] [ידרשמ בשחמ ] [ לק יתיב בשחמ]
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 89645 |א 1850 / 65 גוופ 1 65 !(!\\/א7266 וא 5 1845 / 5 םא-
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 חוטש ןורטינירט 9 שטניא 7 חוטש שטניא 7 חוטש שטניא 7 שטניא 7 גצ
 00108 4 714600 סו 48 דאז2 דו הגסססה 328 הדו אפו 0 0-006ל 0 יפרג סיטרכ "

 הדו חגטססח 9700 סאו וא 607-0100 4 0440 וא 690108 2 (!א400/440 וא 00080 |א דאוז2 וא

 380000 7500 וא 600108 200 וא חטס86 וא

 80-12008 7200זמחו ו 0 : ל - 40-60068 7200וק 60-8008 7200זכו 2008 40-6008 7200זקחו קסיד

 ו צץ 2 - / . - ספחוש
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 58 | טס טוס 5.1/0181וחטהו 00 88 [וט6 1 | 6 ק |

 יו 0% בו 1 08% | תשרו םדומ
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/ 
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 ה6זחק חול
 !םניח םסרפ

1101 

 ,333 2 םויטנפ בשחמ :םיבשחמ ינש הריכמל

 פא םדומ ,1008 קסיד ,ןורכיזו 12818 םע

 -ורקימ רבכע + תדלקמ ,6-80א] ןנוכ 6%

 ,450 ןורלס בשחמ .שטניא 20 ךסמ ,טפוס

 אזו אגטט קוס יפרג סיטרכ ,ןורכיז 384א18 םע

 אוג6 17" ךסמ ,1008 קסיד ,32א[8 04

 צגוחג]וג ברוצ ,רבכע + תדלקמ ,ןורטינירט

 !ןייוצמ בצמב םיבשחמה ינש 426

 .056-660887 וא 08-8677842 :םיטרפל

02 

 םיטרפל .ץרהגמ 650 3 םויטנפ דבעמ הריכמל

7 

03 

 1.608 קסיד ,133 םויטנפ בשחמ הריכמל

 ןנוכ ,00-אסא] ,םדומ ,היטוולט סיטרכ ,ךסמ

 500 :ריחמה .\/ומשטוצא 95 ,תדלקמ ,םיטקסיד

 .054-870793 ירוי .חי'ש

101 

 256 םע ,1.3 ןורלס ,שדח בשחמ הריכמל

 חתישק קסיד ,32א18 יפרג סיטרכ ,ןורכיז הגמ

 ידע :םיטרפל .חייש 1500 :ריחמה .דועו 8

 ב

2 

 .133-200א1א1א םויטנפ יבשחמ העברא הריכמל

 םיקסיד ,18\32-64 ןורכיז םיבשחמה לכל

 ,םייפרג םיסיטרכ ,2-40₪ חפנב םיחישק

 .60-ו םיטקסיד יננוכ ,תודלקמ ,םירבכע

== 
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 03-6956919 :סקפב

 64184 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,ןיזגמח6/ :ראודב
 חזהו 660ח₪10010.60.ו| :ינורטקלא ראודב

 .אשונה תרושב "00" ןייצ ינורטקלא ראודב חלו התאש העדומ םסרפל ידכ 4

 אשונה תרושב "06-08 אאאאא" ןייצו הקיר העדוה רגש ,תמייק העדומ ריסהל ידכ 4

 ,(הדיצל עיפומה העדומה רפסמ אוה אאאאא רשאכ)

 "00 אאא" ןייצו הקיר העדוה רגש ,ףסונ שדוחל העדומ שדחל ידכ 4

 ,תשרו לוק סיטרכ ,םדומ םע לבקל רשפא

 300-500 :ריחמה .תורחא תופסותו ,ךסמ

 וא 054-552285 קילומש .בשחמל חיש

 .ורט1ה1| 106 118.60.1]

3 
 ,ןיפ 478 דבעמל גאו 1845 םא-חול הריכמל
 דבעמ ,128/256א18 יביכרב 8081 תונורכיז
 .2  םויטנפל חוכ קפס ,1.601/ 4 .םויטנפ
 .056-588640 וא 051-934561 םיטרפל

2004 

 .קטיגול לש םייטוחלא רבכע + תדלקמ הריכמל

 םייח :םיטרפל .ח"ש 400 .הזיראמ שדח

9 
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 ,ינוס לש שטניא 20 ןורטינירט ךסמ הריכמל

 .050-523563 איג .ח"ש 0

105 

 (3גוחואגז6 (06/0ז06 4 1/ךסמ סיטרכ הריכמל

 .םישדוח 7-ל תוירחא ,ירוקמ לדנאב ,0

 .054-35843] םיטרפל .שימג ריחמ
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 .שדחכ ווג 7א]ז 32א[8 סיטרכ הריכמל

 160 וא 056-985770 :םיטרפל .ח"ש 0

0 
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 ₪גַפ6 גוסמ םייפרג םיסיטרכ ינש הריכמל

 םייח .א"כ ח"ש 50-מ לחה | ,8\6!/8

2 

104 

 תועצושטס 1 +\וש6ט היזיוולט סיטרכ הריכמל

 160 וא 056-985770 :םיטרפל .חי'ש 300 .שדח

.0 

16 

 שדח ,32א18 חפנב ₪ֶע כואא 01032 הריכמל

 .058-652336 :םיטרפל .האיצמ ריחמב

07 

 םינותנ תרבעהל 58!1 (טוטא1.וח לבכ הריכמל

 .056-388431 :םיטרפל .םיבשחמ ןיב

15 

 -יהמב 6821005 םגד וגוחאוהג ברוצ הריכמל

 :םיטרפל .ח"ש 300 :ריחמה .40א10א16 תויור

 .03-6317893 ןליא

16 

 םגדמ ינוס לש בשחמל קסידינימ הריכמל

 לבק רוביח ,תוטלק 9 088 םע 7

 :םיטרפל .חייש 360 .בשחמל ינימה ןיב הטלקהל

 410 תרומת .16() 129905530 וא 70

 .08-6651190 ןנחלא .חי'ש

07| 

 תרומת ,א3כאצאִא םגדמ 50ֶע ברוצ הריכמל

 .ח< ג טסו 6 5026(ום1.טש םריבא .חייש 0

008 
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 ג םייונישל ביגמ ונלש שדחה רוטינומה

 וחוהוח6ס
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 .םיינכפהמ םירופישו השדח הרושב םתיא םיאי'במ אדג תייגולונכט םע ,אוטודופצאס -ה 1 6פ-18805א ווטודופצאס םע םירוטינומה םלוע תא בוש הנשמ ישיבוצימ-קנ

 תוכיאב הנומתב ךתוא ןיזמ ןמזה לכו ,םאתהב םתוא שרפמו םתמצועב םימוד םינמיס ינש ההזמ ,תמא |מזב םינמיסב יוניש ההזמה רוטינוממ תונהיל לוכי התא וישכצמ

 תכלל הביס דוצ .ןמז ךרואלו בידא ,ןמוימ תוריש םצ ךתוא ל תוליפנ אללו םיפויז אלל ,םיתיוויצ אלל .רתויב ההובג

 .ךילא ציגהל חמשנ .ךל חונש יתמו ןכיה השיגפ םאתנו ונילא לצלצ .שדחה אטודופצאס -ל תכרעמה תא גרדשלו םייונישה םצ
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